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عقربم یسوم  هیرذ  لاح  رد  عشعشم  ردب 

باتک تاصخشم 

.ق 1320 یقت 1254 -  دمحم  نب  نیسح  يرون  هسانشرس : 

نیـسح فلؤم  مقرد ) مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  دنزرف  مالـسلا ( هیلع  عقربم  یـسوم  هیرذ  لاح  رد  عشعـشم  ردب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.يدمحا نیسح  قیقحت  حیحصت و  يرون 

نارکمج 1387. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  47 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 4-112-973-964-978  4000 کباش : 

يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.مود پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.ق 296  - 214 ع ،) ، ) دمحم نب  یسوم  عوضوم : 

مق ناریا --  ناگدازماما --  عوضوم : 

ححصم نیسح 1341 -  یمق  يدمحا  هدوزفا :  هسانش 

م76 ن9 1387  / BP53/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/984 ییوید :  يدنب  هدر 

1515202 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا

عقربم یسوم  هیرذ  لاح  رد  عشعشم  www.Ghaemiyeh.comردب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:2

عقربم یسوم  هیرذ  لاح  رد  عشعشم  www.Ghaemiyeh.comردب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:3

عقربم یسوم  هیرذ  لاح  رد  عشعشم  www.Ghaemiyeh.comردب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:4

عقربم یسوم  هیرذ  لاح  رد  عشعشم  www.Ghaemiyeh.comردب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


رشان همدقم 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ُهایحَأ امَّنَأَکَف  ًانِمُؤم  َخَّرَو  ْنَم 

(1) .تسا هدرک  هدنز  ار  وا  ییوگ  درازگب  خیرات  رد  ار  ینمؤم  سکره 

دنشاب یم  مهن  ماما  لصفالب  دنزرف  عقربم  یسوم  دمآ ، مق  هب  ق.ه  لاس 259  رد  مالسلا  هیلعداوج  ماما  نادنزرف  زا  هک  یسک  نیتسخن 
روهـشم فورعم و  مق  سدـقم  رهـش  رذآ  هلحم  رد  نارتخا  لهچ  هربقم  رانک  رد  عقربم  یـسوم  هداز  هاش  هاگراب  مان  هب  شکرابم  ربق  و 

هّجوت دروم  هوکـشاب  نحـص  دبنگ و  اب  وا  رازم  نونکا  دومرف و  تلحر  ق.ه  لاس 296  یناثلا  عیبر  هبنـشراهچ 22  بش  رد  يو  .تسا 
( .دندناوخ عقربم  یسوم  ار  وا  ور  نیا  زا  دنکفا ، یم  باقن  دوخ  يور  هب  تشاد و  ینارون  یتروص  ابیز و  یلیامش  یسوم   ) .تسا

یکی شربق  رانک  رد  تسا و  هدوب  وا  هناخ  هتفرگ ، رارق  نآ  رد  وا  دقرم  نونکا  مه  هک  یّلحم  دنتـسه ، وا  لسن  زا  يوضر  تاداس  همه 
.تسا نوفدم  عقربم  یسوم  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  دمحا  ناشیا  ياه  هداون  زا 

هللا همحر  يرون  ثدحم  همالع  هَّللا  تیآ  ترضح  ریبک  ثدحم  طسوت  هک  مالـسلا  هیلع  عقربم  یـسوم  لاوحا  رد  عشعـشم  ردب  باتک 
رد ق.ه  لاس 1308 رد  فیلأت و 

ص:5

م .] ص 435 ج 8 ، هوسا ، پاچ  راحبلا ، هنیفس  یمق ، ثدحم  . 1 - 1
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داوج و ماما  اضرلا و  یـسوم  نب  یلع  تیانع  فطل و  هب  دـشاب  یم  باـیان  هک  تسا  اـه  لاـس  (1) و  هدیدرگ پاچ  ناتـسودنه  یئبمب 
هتـسارآ عبط  رویز  هب   (2) نارکمج سدـقم  دجـسم  تاراشتنا  رد  هدامآ و  ریقح  نیا  طسوت  مالـسلا  مهیلع  هموصعم  همطاـف  ترـضح 

.دنربب باتک  نیا  زا  یفاو  یفاک و  هرهب  تسا  دیما  دنشاب  یم  مق  رد  مالسلا  هیلعداوج  ماما  لسن  زا  يریثک  تاداس  نوچ  دیدرگ و 

هدیدرگ صخـشم  م   ] تمالع اب  پاچ  نیا  ياه  یقرواپ  ب و   ] تمالع اب  یئبمب  پاچ  باتک  یـشاوح  هب  طوبرم  هک  ییاه  یقرواپ  و 
.تسا

.میهن یم  ّتنم  هدید  رب  ار  مارگ  نارورس  ياه  ییامنهار  نایاپ  رد 

مق سدقم  رهش 

( یمق  ) يدمحا نیسح 

ص:6

[م .تسا ینسح  نسح  دّمحم  ازریم  جاح  مالسالا  تجح  ياقآ  موحرم  طخ  هب  هخسن  نیا  . 2 - 1
ریبخ لضاف  خیـش  فیلأت  هک  ار  مق  خیرات  باتک  یـسربط  يرون  نیـسح  ازریم  ریبک  ثدـحم  راوگرزب  همالع  هکنیا  هب  هّجوت  اب  . 3 - 2
یم نینچ  ماکحا  ناقتا و  تیاهن  رد   » نوچمه یـضافلا  اب  ار  تسا  قودـص  خیـش  رـصاعم  هک  یمق  نسح  نب  دّـمحم  نب  نسح  رهاـم 

خیرات نآ  شیب  زا  شیب  دییأت  ببـس  هدمآ و  باتک  نآ  رد  مه  نارکمج  سّدقم  دجـسم  يانب  خیرات  دـنا و  هدومرف  بوتکم  دـیامرف »
م .دیدرگ [ پاچ  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  طسوت  دشاب  یم 
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هناش یلاعت  هَّللا  وه 

هرصع لضاف  نیلماعلاءاملعلا  هدمع  باطتسم  بانج  تافلؤم  زا  عقربم  یسوم  هیرذ  لاح  رد  عشعشم  ردب  هب  یمسم  هفیرـش  هلاسر  نیا 
هَّللا عتم  یـسربطلا  يرونلا  نیـسح  ازریم  جاحلا  اـنالوم  نیز  لـکب  یلحتملا  نیـش و  لـک  نم  ءربملاراـبخالاراحب  صاوغ  هرهد  دـیرفو 

یتالحم یلع  خیـش  یجاح  ياقآ  مالعالا  ءاملعلا  هجیتن  بأم  تلالج  باطتـسم  بانج  شیاـمرفلا  بسح  هتاـیحو  هباـتکب  نیملـسملا 
تفای 1308 عابتنا  تروص  هالع  هزع و  ماد  يریاح 

ص:7

عقربم یسوم  هیرذ  لاح  رد  عشعشم  www.Ghaemiyeh.comردب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:8

عقربم یسوم  هیرذ  لاح  رد  عشعشم  www.Ghaemiyeh.comردب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


هرربلا هترتع  دّمحم و  هتیرب  فرشا  یلع  هولصلا  نیملاعلا و  بر  هَّللدمحلا 

نیا رد  هک   (1) راهطالا امهیلاوم  عم  یلاعت  هَّللا  امهرشح  یسربط  يرون  یقت  دّمحم  نب  نیـسح  ئـسم  بنذم  هدنب  دیوگ  نینچ  دعب ؛ و 
فرشم مالسلا  مهیلع  قارع  همئا  ترایز  هب   (2) یضریو ّبحی  امل  هقفو  هَّللا و  هدیا  ریمشک  تاداس  ءابجن  زا  یضعب  لآم  هدنخرف  لاس 

نب دّمحم  رفعج  یبا  مامهلا  مامالا  نب  عقربملا  یسوم  لاح  زا  رقحا  نیا  زا  دیـسر  هارماس )  ) يار نم  رـس  هسدقم  هیحان  هب  نوچ  دش و 
رـسپ جرعا  دّمحم  هب  ناشیا  باستنا  تهج  زا  هیوضر  تاداس  رد  یحدـق  ایآ  هک  درک  لاؤس  وا  هیرذ  (3) و  مالسلا امهیلعداوجلا  یلع 

قاروا نیا  رد  هملک  دنچ  نیا  ناشیا  شهاوخ  بسح  ریخ و  ای  دراد  ترهـش  ام  دالب  رد  هچنانچ  هدیـسر  روکذـم  یـسوم  رـسپ  دـمحا 
.متشاذگ عقربم  یسوم  هیرذ  لاح  رد  عشعشم  ردب  ار  نآ  مان  دش و  تبث 

ص:9

م  ] .دیامرفب روشحم  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دوخ  یلاوم  اب  ار  ود  نآ  لاعتم  دنوادخ  ینعی  . 4 - 1
 -. درادب قفوم  تسادخ  تیاضر  دروم  بوبحم و  هچنآ  هب  هدومن و  دییأت  ار  وا  دنوادخ  هک  ریمـشک -  بیجن  تاداس  زا  یکی  . 5 - 2

[م
خیـش زا  لقن  هب  ص 275  ص 65 و ج 99 ، ج 50 ، راونالاراحب ، تسا ، هتفاـی  تاـفو  مق  رد  ترـضح  نآ  هک  نآ  هب  حیرـصت  . 6 - 3

م [ ؛ ص 254 ج 62 ، لوقعلا ، فحت  دیفم ؛
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دّمحم دّیس  رصع  هب  بیرق  شرصع  تسا و  قودص  خیش  رصاعم  هک  یمق  نسح  نب  دّمحم  نب  نسح  رهام  ریبخ  لضاف  خیـش  هکنادب 
دابع نب  بحاص  تافکلا  یفاک  تهج  هب  مق و  خیرات  هب  تسا  روهـشم  هک  مق  باتک  رد  تسا  وا  نطو  لها  زا  تسا و  روکذـم  جرعا 

تاداس زا  رگید  دـندش ، دراو  مق  هب  هک  هینیـسح  تاداس  زا  یعمج  رکذ  زا  دـعب  دـیامرف  یم  نینچ  ماکحا ، ناقتا و  تیاهن  رد  هتـشون 
بحاص مالـسلا ، مهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  یـسوم  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  نادـنزرف  زا  هیئاـضر  تاداـس  زا  هینـسح 

رفعجوبا هفوک ، زا  دـندمآ  مق  هب  هک  هیوضر  تاداـس  زا  یـسک  لّوا  دـیوگ : ملاـس  نب  رـصن  نب  دّـمحم  نب  نیـسحلا  یلع  وبا  هیئاـضر 
ماقم مق  هب  هدمآ و  مق  هب  هفوک  زا  شش  هاجنپ و  تسیود و  هنس  رد  دوب و  مالـسلا  مهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  یـسوم 

یگیاسمه ترواجم و  زا  ار  وت  هک  دنداتـسرف  ماغیپ  ودب  مق  برع  هک  هاگ  نآ  ات  یتشاذگ  یم  ورف  يور  هب   (1) عقرب هتسویپ  تفرگ و 
.تفر دیاب  نوریب  ام 

وا یلجعلا  فلد  نب  زیزعلادبع  نب  دمحا  دیسر ، ناشاک  هب  نوچ  تفر ، ناشاک  هب  مق  زا  مالـسلا  هیلعدّمحم  نب  یـسوم  رفعج  وبا  سپ 
لاسره هک  دینادرگ  ررقم  دیشخب و  ودب  لمجت  نیدنچ  وکین و  ياهریگراب  رایسب و  ياه  تعلخ  دومن و   (2) بیحرت درک و  مارکا  ار 

.دهد ودب  جرسم  بسا  کی  اب  الط  لاقثم  رازه  کی 

ص:10

م  ] باقن . 7 - 1
م  ] .نتفگ ابحرم  ییوگدمآ ، شوخ  . 8 - 2
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یلع نب  دّمحم  نب  یسوم  لاح  دندمآ ، نوریب  وا  بقع  رد  برع  ياسؤر  زا  رگید  یکی  مدآ و  نب  یلع  نب  نیـسحلا  میدصلاوبا  سپ 
مهیلعاضرلا یسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  یسوم  ندرک  نوریب  ببس  هب  ار  مق  لها  دندیـسرپ و  مق  زا  مالـسلا  مهیلعاضرلا  یـسوم  نب 

هب ار  وا  دندرک و  تعافش  ات  دنداتسرفب  مالسلا  هیلعدّمحم  نب  یسوم  رفعج  یبا  بلط  هب  ار  برع  ياسؤر  سپ  .دندرک  خیبوت  مالسلا 
دربنه و هیرق  زا  مهـس  دنچ  نینچمه  دـندیرخب و  يارـس  وا  يارب  زا  دوخ  لام  زا  دـندرک و  مارکا  زازعا و  يرایـسب  دـندروآ و  زاب  مق 

ودـب دـندرک و  تمـسق  وا  يارب  زا  مهرد  رازه  تسیب  دـندیرخب و  يرعـشا  یلع  نب  مـحازم  هـثرو  زا  وا  يارب  زا  هچراـک  ناقیردـنا و 
(1) .دنداد

ماـغیپ مالـسلا  مهیلع  یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  یـسوم  نب  رفعج  یبا  هـب  مـق  برع  نوـچ  هـک  تـسا  تـیاور  یلع  یبا  ریغ  زا  و 
تّمه تفگ : دّمحم  سپ  .دنتخانشب  ار  وا  ناشیا  تخادنارب و  يور  زا  عقرب  وا  تفر ، دیاب  نوریب  ام  یگیاسمه  زا  ار  وت  هک : دنداتسرف 

.دنداد ودب  لاوما  ماهس و  يارس و  نیا  دش و  ققحم  ناشیا  داقتعا  و 

اه تعلخ  مارکا و  زازعا و  ار  وا  زیزعلادبع  درک و  فلد  نب  زیزعلادبع  دصق  مالسلا  مهیلع  یسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  نبا  یسوم  سپ 
دیشخب اه  بکرم  و 

ص:11

دیایب و هچنانچ  دـندوب  مالـسلا  هیلعداوج  ترـضح  نامالغ  زا  ملاس  رـصن و  دـندوب و  هیوضر  مادـخ  زا  دـجرغ  ابا  یلعوبا  نیا  . 9 - 1
نامه هب  اذـهل  رـصحنم ، مه  هخـسن  هدوبن  طلغ  زا  یلاخ  اجنیا  رد  یباتک  ترابع  .هنم  هیوضر  تاداس  بحاصم  ینعی  هیئاضر  بحاص 

ب .هنم [ دنیوگ  یم  شرفت  ار  وا  لاح  هک  تسا  شربط  يارق  زا  هیرق  هس  ره  نیا  هنم ، هدش  لقن  وحن 
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دندرک مارکا  زازعا و  ار  وا  مق  لها  هراب  رگید  دومن و  تعجارم  مق  هب  نآ  زا  دعب  دش و  هدرک  دای  هچنانچ  درک  نیعم  هنایلاس  هفیظو  و 
.دش ینغتسم  هچنانچ  دندینادرگ  هفرم  عّتمتم و  ایند  زا  و 

درک و ادـیپ  نیمز  بآ و  دـیرخ و  كالما  مق  هب  شاعم و  دوجو  تهج  هب  دور  رگید  ياهرهـش  هب  هک  دوبن  جاـیتحا  ار  وا  نآ  زا  دـعب 
.دش نّطوتم 

ات دندمآ  مق  هب  هفوک  زا  وا  بلط  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  نارتخد  هنومیم  دّمحم و  ُّما  بنیز و  رهاوخ  وا  زا  دعب  وا و  نارهاوخ 
دیسر تافو  ار  وا  هک  هاگ  نآ  ات  تفرن  رگید  ياج  هب  اجنآ  زا  دوب و  میقم  مق  هب  مالسلا  مهیلعدّمحم  نب  یسوم  و  دیوگ : یم  هک  نیا 

هک ییارس  رد  ار  وا  .هیرجه و  شش  دون و  تسیود و  هنس  هدنام ، رخآلا  عیبر  هام  زا  زور  تشه  يد ، هام  رخآ  زور  هبنشراهچ  بش  رد 
نب نسحلا  نب  دّمحم  هب  تسا  هدوب  فورعم  ارس  نآ  میدق  رد  دیدرگ و  نفد  وا ، دهـشم  هب  تسا  روهـشم  مویلا  هک  ودب ، دوب  فورعم 

.دوب مالسلا  هیلع  یسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  یسوم  دندرک  نفد  ارس  نیدب  هک  ار  یسک  لّوا  هلوبیـش و  هب  بقلم  يرعـشا  دلاخ  یبا 
: دیوگ یم  هک  نیا  ات 

قـصالم مالـسلا  اهیلع  همطاف  هبق  هب  هک  هّبق  نیا  دـندرک و  نفد  نالباب  هربقم  هب  ار  وا  تفای و  تاـفو  یـسوم  رتخد  هنومیم  نآ  زا  دـعب 
(1) .تفرگ ثاریم  وا  زا  یسوم  تنب  بنیز  وا  رهاوخ  دنداهن و  انب  وا  تبرت  رس  رب  تسا 

ص:12

نوچ ای  هدش  طقاس  هخسن  رد  هک  تسا  لمتحم  دشن  دّمحم  نب  یـسوم  نب  دمحا  زا  يرکذ  باتک ، نیا  زا  دوجوم  هخـسن  رد  . 10 - 1
[ب .هنم دندوب  هدمآ  مق  هب  هک  تسا  یتاداس  رکذ  فنصم  ضرغ  نوچ  دشن ، وا  لاح  ضرتعم  دوب  هدماین  مق  هب  دمحا 
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مالسلا امهیلعاضرلا  یلع  نب  دّمحم  نب  یسوم  نب  دمحا  نب  دّمحم  یلع  وبا  نآ  زا  دعب  و 

هغلابم وا  مارکا  زازعا و  رد  مق  برع  دیسر  مق  هب  دّمحم  یلعوبا  نوچ  هملـس ، ّما  همطاف و  وا  نارتخد  زا  یـضعب  دمآ و  مق  هب  هفوک  زا 
.تفر دیاب  نوریب  ام  رهش  زا  هک  دنداتسرف  ماغیپ  ودب  برع  هک  دنیوگ  دندرک و 

دورف نآ  رد  دهاوخ  هک  سکره  تسا ، يادـخ  نآ  زا  نیمز  کلم و  تسین ، امـش  نآ  زا  رهـش  نیا  هک : تفگ  باوج  دّـمحم  یلعوبا 
.دیآ

هب تسا و  هدوب  لضاف  يدرم  رایسب  دّمحم  یلع  وبا  .دنتـشاد و  یمارگ  دندرک و  دونـشوخ  دوخ  زا  ار  وا  دنتـساوخ و  رذع  برع  سپ 
.لقاع اناد و  حیصف و  رظنم و  شوخ  هرواحم و  شوخ  راگزیهرپ و  تیاغ 

زور ره  دش ، مق  لماع  یلاو و  یناهبـصا ، رحب  نب  دّمحم  ملـسموبا  نوچ  هک : يوحن  هکمـس  نب   (1) لیعمـسا نب  دمحا  دنک  تیاور  و 
راوس هعمج  زور  ًاقافتا  .يدرک  يراد  تمرح  يدراذـگب و  ناشیا  قوقح  یتفرب و  مق  ياـسؤر  تراـیز  هب  یتسـشن و  بکرم  رب  هعمج 

یعـضوم رد  یلعوبا  دـمآرد ، وا  تبحـص  هب  نوچ  اضرلا  نب  دّـمحم  یلع  یبا  ترایز  هب  درک  ادـتبا  مدوب ، وا  تبحـص  رد  نم  دـش و 
.تفگ رکش  ار  وا  یعس  دومن و  مارکا  درک و  مالس  یلع  وبا  هدیشوپ ، زبس  ياه  ماج  دوب و  هتسشن  هزیکاپ 

نب هَّللادبع  يارس  هار  هب  دمآ  نوریب  وا  تبحص  زا  ملسم  وبا  نوچ 

ص:13

نب دّمحم  نب  دمحا  ذمالت  زا  دوخ  تسا و  فورعم  ریزو  دیمع  نبا  داتسا  وا  تسا و  لضف  لها  املع و  ناگرزب  زا  دمحا  نیا  . 11 - 1
ب  ] .هنم هنم  هرایزلا  لماک  بحاص  دیفم و  خیش  داتسا  هیولوق  نب  دّمحم  نب  رفعج  وا  زا  دنک  یم  تیاور  تسا و  دلاخ 
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وا درگ  رب  درگ  هتسشن و  دوخ  يارس  رد  دید  ار  وا  .تفر  وا  تبحص  رد  دمآ و  دورف  دیسر  وا  يارـس  رد  هب  نوچ  تفر ، يولع  سابع 
و يرعشا ، رهاط  یبا  نب  لهس  یبا  يارس  هب  ات  دمآ  دیدرگزاب و  درک و  مالس  ملـسموبا  .دندوب  هداهن  ناغرم  (1) و  نایرُمق ياه  سفق 
ار وا  يرجشلا و  یلع  نب  دمحا  نب  یلع  تبحص  هب  ات  دمآ  تسشن و  بکرم  رب  سپ  .دراذگب  وا  ّقح  درک و  ترایز  دیدب و  زین  ار  وا 
رد نوکس و  رد  ار  اضرلا  نب  جرعا  دّمحم  ینعی  یلع  ابا  منک  یمن  هیبشت  یلع ! ابا  يا  تفگ : ارم  دیدرگ و  زاب  درک و  ترایز  مالس و 

برد هب  دادغب  هب  ما  هدید  ار  ناشیا  هک  ینامدرم  هب  رگم  منک  یمن  هیبشت  ار  يولع  سابع  مالسلا و  مهیلع  همئا  هب  ّالإ  لضف  نتـسشن و 
عمج وا  رد  ریخ  ياه  تلصخ  عیمج  هک  نآ  دوجو  اب  دیناد  یمن  ماما  ار  وا  دیوش و  یمن  لئاق  یلع  یبا  تماما  هب  امش  ارچ  سپ  قاط ،

؟ تسا دوجوم  و 

بجاو و ار  ام  ناشیا  یتسود  تسا و  نشور  تسا و  ققحم  ناشیا  تماما  هک  هناگ  هدزاود  همئا  زا  ریغ  هب  اـم  هک  هَّللاذاـعم  متفگ : نم 
لضف ترهش  تبـسن و  فرـش  دوجو  اب  دنک و  تماما  يوعد  یلعوبا  رگا  هچ  میناد ، ماما  ار  يرگید  میراد  داقتعا  نادب  تسا و  مزال 

.ندرک تماما  يوعد  ببس  هب  میدش  رازیب  باذک  رفعج  زا  هچنانچ  میوش ؛ رازیب  وا  زا  وا ،

.تسا هدوب  لازتعا  بهذم  ار  ملسموبا  .مبجعت و  رد  امش  راتفگ  داقتعا و  زا  نم  تفگ : ملسموبا  سپ 

ص:14

هدنرپ م یعون  . 12 - 1
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تـسا هدمآ  دوجو  رد  دمحا  هَّللادبعوبا  ناشیا  زا  دـعب  دادـب و  درک و  يزور  ّلجوّزع  يادـخ  موثلک  ما  ههیرب و  مق ، هب  ار  یلعوبا  و  - 
عیبر هام  زا  زور  هس  ، (1) هام تشهب  يدروا  زور  هبنشکی  زور  تفای  تافو  مق  هب  یلعوبا  و  هیرجه : هدزای  دصیس و  هنـس  لاوش  هام  رد 

، نارتخد زا  دمحا و  هَّللادـبعابا  وا  رـسپ  زا  دـندرک و  نفد  یـسوم  نب  دّـمحم  هربقم  هب  ار  وا  و  هدزناپ ، دصیـس و  هنـس  هتـشذگ ، لوالا 
مق هب  هفوک  زا  دمحا  رتخد  بیبح  ّما  شرهاوخ  وا  تافو  زا  دعب  دـندنام و  زاب  وا  تافو  سپ  زا  موثلک  ما  ههیرب و  هملـس و  ما  همطاف و 

یسوم نب  دّمحم  شردارب  دهشم  رد  ار  وا  تفای و  تافو  یسوم  رتخد  بنیز  وا  ندمآ  زا  دعب  دوب و  مق  هب  شردارب  نادنزرف  اب  دمآ و 
.تفرگ ثاریم  وا  زا  دمحا  تنب  دّمحم  ُّما  دندرک و  نفد 

لهچ و دص و  یس  هنس  هتشذگ ، رخآلا  عیبر  هام  زا  زور  کی  تسیب و  دادرم ، هام  زا  ناریا  زور  هبنش ، جنپ  زور  مق  رهش  هب  دّمحم  ُّما  و 
ما ههیرب و  هملـس و  ّما  همطاف و  هَّللادبع و  یبا  شردارب  نادنزرف  دـندرک و  نفد  یـسوم  نب  دّـمحم  دهـشم  رد  ار  وا  تفای و  تافو  هس 
هک يزیچ  رب  دـندرک  هحلاصم  نارهاوخ  اـب  دـنداد و  وا  نادـنزرف  (2) و  هَّللادـبع یبا  هب  هکرت  نآ  زا  سپ  .دنتـشادرب  وا  ثاریم  موـثلک 

.تشادرب كالما  اب  هکرت  عومجم  وا  دندش و  یضار  ودب  ناشیا 

، نمهب ِهام  ریت ، ِزور  هبنش  جنپ  بش  دمحا ، نب  دّمحم  رتخد  همطاف  سپ 

ص:15

اجنآ هب  دهاوخ  هک  ره  تسا  طوبـضم  خـیراوت  بتک  رد  هچنانچ  تسا  صوصخم  مسا  هام  زا  زور  ره  يارب  زا  هیـسرف  هام  رد  . 13 - 1
ب .هنم [ دنک ، عوجر 

[ب .هنم عقربملا ، یسوم  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  دمحا  ینعی  . 14 - 2

عقربم یسوم  هیرذ  لاح  رد  عشعشم  www.Ghaemiyeh.comردب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 20 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3522/AKS BARNAMEH/#content_note_15_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3522/AKS BARNAMEH/#content_note_15_2
http://www.ghaemiyeh.com


دندرک نفد  یسوم  نب  دّمحم  دهشم  رد  ًاضیا  ار  وا  تفای و  تافو  هیرجه  هس  لهچ و  دصیس و  هنـس  هتـشذگ  لاوش  هام  زا  زور  هدزای 
هَّللادبع یبا  هک  نآ  رب  دندرک  قافتا  هملـس  ّما  هَّللادبع و  یبا  سپ  .دـندوب  ردام  کی  زا  ود  ره  هک  اریز  تشادرب  وا  ثاریم  هملـس  ّما  و 

.دراد ار  همطاف  هکرت  زا  یِسُدَس 

دّمحم نب  دمحا  هَّللادبعوبا  دندرک و  نفد  یـسوم  نب  دّمحم  دهـشم  رد  ار  وا  تفای و  تافو  دمحا  نب  دّمحم  تنب  ههیرب  نآ  زا  دعب  و 
.دنتفرگ ثاریم  وا  زا  هضورفم  ماهس  بسح  هب  موثلک  ما  هملس و  ما  عقربملا و  یسوم  نب  دمحا  نب  جرعالا 

تشگ و دوب  هدروآ  تسد  هب  یـسوم  نب  دّمحم  وا  ردپ  هک  كالما  لاوما و  فرـصتم  سیئر و  مق ، هب  دش  هدـیلاب  هَّللادـبعوبا  نوچ  و 
ياـه لد  هب  تسا و  هدوب  میرک  یخـس و  درم  هَّللادـبعوبا  و  دوب -  هدیـسر  ودـب  ثاریم  هب  شنارهاوخ  دوـخ و  همع  زا  هچنآ  نینچمه 
هدوب بابرا  سیئر و  مق  هب  هشیمه  هَّللادبعوبا  تسا و  هدوب  ضوفم  ودب  يولع  مساقلاوبا  تافو  زا  دعب  هیولع  تباقن  و  کیدزن ؛ مدرم 

وا رمع  تدم  تسا و  هدیسر  تافو  ار  وا  تشه  هاجنپ و  دصیس و  هنس  رفـص  هام  فصتنم  هامرهم ، يد  زور  هبنـشجنپ  زور  رد  تسا و 
وا زا  تسا و  هدوب  مامت  یتبیصم  ار  مق  مدرم  وا  تافو  هب  تسا و  نوفدم  یسوم  نب  دّمحم  دهشم  رد  تسا و  هدوب  لاس  شـش  لهچ و 

یلع مساقلاوبا  یسوم و  نسحلاوبا  دّمحم و  یلعوبا  رسپ : راهچ 

ص:16
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، ير رهـش  هب  دندرک  هلودلا  نکر  ترـضح  دصق  ردپ  تافو  زا  دعب  وا  نارـسپ  (1) و  دنا هدـنامزاب  رتخد  راهچ  نسحلا و  دّـمحموبا  و 
دندیدرگ و زاب  نآ  زا  سپ  .دهنن  ناشیا  كالما  رب  جارخ  دـنیامن و  تیاعر  ناشیا  بناج  دومرفب  داد و  یلـست  ار  ناشیا  هلودـلا  نکر 

.دندمآ مق  هب 

وا هکرت  شرهاوخ  موثلک  ّما  دندرک و  نفد  یسوم  نب  دّمحم  دهشم  رد  ار  وا  تفای و  تافو  دمحا  نب  دّمحم  تنب  هملس  ّما  نآ  زا  دعب 
ّما هب  هملـس  ّما  كالما  دمحا  نب  دّمحم  یلعوبا  شردارب  رـسپ  .دوب و  هدنامن  موثلک  ّما  ریغ  هب  دمحا  نب  دّمحم  نادنزرف  زا  تشادرب و 

تخورفب و عومجم  كالما  درک و  فلت  فارسا  ریذبت و  هب   (2) دوب هدیـسر  یلعوبا  هب  طسق  هب  هک  لاوما  كالما و  نآ  داد و  موثلک 
ار وا  ّقح  فرـش و  ردق و  دنتفر و  وا  ترایز  تبحـص و  هب  دندرک و  مارکا  ار  وا  ناسارخ  مدرم  .تفر  ناسارخ  تیحان  هب  نآ  زا  سپ 

.دیسر تافو  ار  وا  هکلب  دنتشکن  ار  وا  هک  دنیوگ  رگید  یضعب  دنتشکب و  ناهن  ناهنپ و  ار  وا  ات  دوب  میقم  ناسارخ  هب  دنتخانشب و 

دندرک نفد  یلع  یبا  شردپ  ربق  رد  یسوم  نب  دّمحم  دهشم  رد  ار  وا  تفای و  تافو  دمحا  نب  دّمحم  تنب  موثلک  ّما  مق  هب  نآ  زا  دعب 
.تفای وا  ثاریم  هَّللادبع  یبا  شردارب  رسپ  و 

زا هک  نآ  زا  دعب  تفر  ناسارخ  هب  ًاضیا  هَّللادبع  یبا  نب  مساقلاوبا  و 

ص:17

[ب .هنم هتخادنا  راصتخا  تهج  هب  ار  دادجا  مسا  . 15 - 1
[ب .جرعالا دّمحم  یلع  یبا  نب  دمحا  هَّللادبعوبا  نب  دّمحم  یلعوبا  . 16 - 2
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.دروآ رتخد  ود  مق  رهش  هب  يولع  هزمح  نب  دّمحم  نب  نسحلا  دّمحم  یبا  رتخد 

راک و تفرگ و  نطو  سوط  هب  مساقلاوبا  دندیزرو و  تلصاوم  وا  اب  ناسارخ  ياسؤر  زا  یـضعب  دیـسر  ناسارخ  هب  مساقلاوبا  نوچ  و 
.دروآ رتخد  کی  رسپ و  ود  دش و  ماظن  هب  وا  راب 

زا هک   (1) اه تعیـض  دومن و  مایق  شنارهاوخ  دّـمحم و  یبا  شردارب  راب  راک و  هب  دـنام و  مق  هب  اـهنت  دـمحا  نب  یـسوم  نسحلاوبا  و 
اب دنا و  هدوب  وکین  عومجم  وا  تاریـس  دـعاوق و  دروآ و  نوریب  نهر  زا  دـندوب  نهر  هب  هچنآ  دروآ و  تسد  هب  دوب  هدـنامزاب  شردـپ 

سپ .تسا  ناشیا  زا  یکی  اییوگ  هک  تیاغ  هب  ات  يدومن  تیاعر  ناشیا  قوقح  يدرک و  یناگدنز  تشیعم و  نسحا  هجو  هب  مق  مدرم 
یمارگ ار  وا  دنتخانشب و  وا  ردق  هلودلا  رخف  ریما  هلودلا و  دیؤم  .دش و  ناشیا  سیئر  رورس و  وا  دندرک و  لیم  وا  تبحـص  هب  مق  لها 

جات هلودلا و  دضع  کلم  تفر و  جح  هب  داتفه  دصیس و  هنـس  رد  سپ  .دنتـشاد  يرجم  دندیـشخب و  ودب  جارخ  زا  یـضعب  دنتـشاد و 
دومن تقفش  دوخ  ناّمَع  رسپ  رب  دمآ و  زاب  هنیدم  هب  درازگب و  ادخ  هناخ  ّجح  نوچ  دنتشاد و  یمارگ  ار  وا  دنتخانشب و  وا  ردق  هلودلا 

عیبر هام  رد  دومن و  تمیزع  مق  بناج  هب  سپ  .دندومن  رایسب  رکـش  ار  وا  سپ  دیـشخب ، اطع  تعلخ و  ار  ناشیا  دوزفا و  تمحر  هب  و 
داتفه دصیس و  هنس  رخآلا 

ص:18
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بحاص .دنتـسب و  هنییآ  اه  لحم  اه و  هچوکرـس  رب  دـندوزفا و  يداش  دـندومن و  تراشب  وا  مودـق  هب  مق  مدرم  .دیـسر  مق  هب  کـی  و 
هب تعجارم  یلاعتم و  يادخ  هناخ  جـح  زا  تدواعم  هب  ار  وا  تشون و  همان  ودـب  دابع  نب  لیعمـسا  مساقلاوبا  تافکلا  یفاک  لیلجلا و 

.درک تینهت  دوخ  لزنم  رهش و 

تباقن نس ، تثادح  یناوج و  ناوفنع  اب  تسا  هدوب  بناجلا  لهـس  ّقلختم و  عضاوتم و  لضاف و  يدرم  دمحا  نب  یـسوم  نسحلاوبا  و 
تاداس تارهاشم و  تاـموسرم و  موسر و  فیاـظو و  تامـسق و  تسا و  هدوب  ضوفم  ودـب  نآ  یحاون  مق و  رهـش  هب  هیولع  تاداـس 
نالفط نادرم و  زا  نامز  نآ  رد  ناشیا  ددـع  تسا و  هدوب  وا  نامرف  راـیتخا و  تسد و  هب  عومجم  نزروخ ، ناـشاک و  مق و  (1) و  هبآ

زا سکره  تسا و  هدوب  هرقن  مرد  هد  نان و  نم  یـس  یهام  ره  رد  ناشیا  زا  کـی  ره  هفیظو  تسا و  هدوب  رفن  کـی  یـس و  دـصیس و 
وا ياج  هب  تسا  هدـمآ  دوجو  رد  هک  ناشیا  زا  سک  نآ  مان  دـنا و  هدرک  حرط  هرهاشم  باتک  زا  وا  مان  تسا  هتفای  تاـفو  هک  ناـشیا 

.دنا هتشون 

هَّللادبعوبا نیا  دمحا و  هَّللادبعوبا  رگید و  يدـلو  ّما  زا  رگید  يرتخد  رفعجوبا و  وا  مان  تسا  هدوب  يرـسپ  دـلو ، ّما  زا  ار  نسحلاوبا  و 
.تسا هدمآ  دوجو  هب  ردام  زا  ود  داتفه و  دصیس و  هنس  هتشذگ  رفص  زا  زور  جنپ  دادرم ، هام  روخ  زور  هبنش  زور 

دوخ رسپ  يارب  زا  ار  دیمع  نب  دّمحم  نب  یلع  رتخد  نسحلاوبا  و 

ص:19
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دوخ دـج  ترایز  هب  نسحلاوبا  .دـش و  عقاو  فافز  دندیـسر و  رگیدـکی  هب  راهچ  داـتفه و  دصیـس و  هنـس  رد  تساوخب و  رفعج  یبا 
وا تسا و  هدوب  لضاف  بدأتم و  يورم  دمحا  نب  نسحلا  دّمحموبا  شردارب  تفرب و  جنپ  داتفه و  دصیس و  هنـس  رد  مالـسلا  هیلعاضر 

رصن نب  دّمحم  نب  نیسحلا  یلعوبا  نسحلاوبا  زاسراک  بیان و  بحاصم و  دنا و  هدرک  نییعت  هفیظو  ود  داتفه و  دصیس و  هنـس  رد  ار 
، وا تبحـص  هب  تسا و  هدروآ  ياج  هب  يرازگ  ّقح  طیارـش  تسا و  هدرک  نادـناخ  نآ  يرازگ  ّقح  هتـسویپ   (1) تسا هدوب  ملاس  نب 
وا و تسا و  هدوب  عرز  تشک و  يراـمعم و  بابـسا  رفوا و  یتفرعم  ماـمت و  هرهب  ار  وا  تسا و  هدوب  ماـظن  هب  نسحلاوبا  لغـش  راـک و 

رفعجوبا ناگدرک  دازآ  هلمج  زا  ملاس ، وا  دج  هک  نم  هب  تسا  هدیـسر  نینچ  تسا و  هدوب  روهـشم  فورعم و  نادناخ  نیا  هب  شردپ 
.تسا مالسلا  امهیلعاضرلا  یلع  نب  دّمحم 

.وا هبیط  هیرذ  عقربم و  یسوم  تالاح  رکذ  هب  دندوب  قلعتم  هچنآ  زا  فیرش  باتک  نیا  زا  لقن  هدوب  دوصقم  هچنآ  دش  مامت 

ملاع یـسوم ، نسحلاوبا  نیا  دالوا  زا  هدـشن و  رکذ  اجنآ  رد  وا  باقعا  اذـهل  هدوب  یـسوم  نسحلاوبا  وا  طبـس  رـصع  رد  ّفلؤم  نوچ 
بتک رد  ار  وا  مالعا  ءاملع  هک  نأشلا  میظع  لجا  خیش  هچنانچ  تسا  هَّللادیبع  لیلج 

ص:20

.هنم تسا  روکذم  ترضح  نآ  همان  تیصو  نمض  رد  یفاک  رد  هچنانچ  هدوب  مالسلا  هیلعداوج  ترضح  مادخ  زا  زین  رـصن  و  . 19 - 1
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همئالا دّیس  هلقنلا ، سیئر  ظافحلا ، دّیس  مالسالا ، قفوم  نیدلا ، بجتنم  دیعـسلا ، ظفاحلا  مامالا  خیـشلا  دندرک : فصو  نینچ  تازاجا 
نیسحلا نب  نسحلا  نب  نیسحلا  نب  نسحلا  نب  هَّللا  دیبع  نب  یلع  نسحلاوبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثیدح  مزاح  خیاشملاو ،

خیـش رـصاعم  هک  روکذم  خیـش  دنا  مالـسلا  مهیلع  مانا  همئا  رابخا  تاور  مالعا و  ءاملع  زا  شدادـجا  مامت  هک   (1) هیوباب نب  یلع  نب 
نیرـصاعم هیماما  نیفنـصم  ياملع  رکذ  هب  تسا  صوصخم  هک  بختنم  باتک  رد  تسا  ناـشیا  لاـثما  بوشآ و  رهـش  نبا  یـسربط و 

یسوم نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  دمحا  نب  یسوم  نب  هَّللادیبع  ملاعلا  دیسلا  هدومرف : نینچ  شدوخ ، رصع  ات  یسوط  خیـش  هفئاطلا  خیش 
، ثدحم لضاف  عرو  هقث  مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  نب 

نع تاقثلا  نم  هعامج  اهب  انربخا  للملا ، نایدالا و  باتک  مارحلاو ، لالحلا  یف  باـتک  لوتبلا ، دـالواو  لوسرلا  لآ  باـسنا  باـتک  هل 
(2) .هنع يروباشینلا  دمحا  نب  نمحرلادبع  خیشلا 

راکزیهرپ و هقث  دـش ، وا  لیاضف  رکذ  مق  خـیرات  زا  هک  تسا  یـسوم  نسحلاوبا  رـسپ  هک  هَّللادـیبع  ملاع  دّیـس  هک  نیا  همجرت  لصاح 
بهاذـم رد  یباتک  هیعرف و  ماکحا  رد  یباتک  تاداس و  باسنا  باتک  تسا  وا  فیناـصت  زا  مالـسلا و  مهیلعراـهطا  همئا  راـبخا  يوار 

.روکذم دّیس  زا  يروباشین  دیفم  خیش  زا  تاقث  زا  یتعامج  اه  باتک  نآ  هب  ارم  داد  ربخ  هفلتخم ،

ص:21
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خیش دج  یعابج  یلع  نب  دّمحم  نیدلا  سمش  تامارک  بحاص  طخ  هب  اه  نآ  زا  یکی  هک  تسا  هخـسن  دنچ  زا  میدرک  لقن  هچنآ  و 
لقن ار  باتک  نیا  مامت  هک  راحب  تازاجا  دـلج  رد  یـسلجم  همالع  هدرک و  لقن  لّوا  دیهـش  ءاهقفلا  سمـش  طخ  زا  وا  تسا و  ییاهب 

زا ار  روکذم  دّیـس  لاح  تاورلا  عماج  باتک  رد  یلیبدرا  دّمحم  یجاح  انالوم  وا  ّلجا  ذـیملت  زین  هدومن و  رکذ  وحن  نیمه  هب  هدومرف 
.هدرک لقن  مسق  نیمه  هب  باتک  نیا 

نیمه هب  ناشیا  دوب و  هداتفا  دادـجا  هلـسلس  زا  رفن  ود  هدوب  همحرلا  هیلع  ّرح  خیـش  دزن  رد  هک  هخـسن  هک  نآ  دـهاوش  نیا  زا  ضرغ  و 
هب هطساو  راهچ  هب  یسک  یسوط  خیـش  رـصع  رد  دوشن  هچ  تسین ، هدیـشوپ  نیرظان  رب  نآ  هابتـشا  دندومن و  لقن  لمالا  لمع  رد  وحن 
دنک هعجارم  دهاوخ  هکره  تسا  دوجولا  ریثک  عیاش و  بختنم  هخـسن  هَّللا  دـمحب  دـسرب و  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح 

.تسا رسیم  وا  يارب 

ینیعبرا روکذم ، نیدلا  بجتنم  خیش  هک  نآ  هیعقربم  هیوضر  هلیلج  هلسلس  بسن  تحـص  ياوعد  لصا  رب  دهاش  بلطم و  نیا  دّیؤم  و 
دوخ تافلؤم  رد  ار  تایاکح  رابخا و  نآ  یـسلجم  همالع  صوصخ  املع  هدرک و  لقن  تیاکح  هدزیـس  نآ  رخآ  رد  هدومرف و  فیلأت 

(1): تسا نینچ  مراهچ  تیاکح  دنا ؛ هدرک  لقن 

نب بدنج  نب  نامنیب  یلعوبا  انربخا  هعبارلا : هیاکحلا 

ص:22

[ب .هنم هتخادنا  راصتخا  تهج  هب  دادجا  . 22 - 1
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هَّللادیبع حتفلاوبا  دیسلا  انثّدح  ظفاحلا ، نیسحلا  نب  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  دّمحموبا  دیفملا  خیشلا  انثّدح  عیبلا ، يدع  یبا  نب  نسحلا 
رفعج نب  هَّللادبع  انثّدح  نارمع ، نب  دمحا  انثّدح  مهثدح ، دمحا  نب  رفعج  دّـمحمابا  ّنا  مالـسلا : هیلعاضرلا  نب  دـمحا  نب  یـسوم  نب 

! هبا ای  تلاقف : صیبخ ، اهیبا  يدـی  نیب  دوسالا و  یبا  هنبا  تیأر  لاق : دّـمحم  نب  یلع  نع  یمیمتلا ، دّـمحم  نب  ثراـحلا  نع  يوحنلا ،
: لاق .عجناو  عقنا  اذه  تلاقف : .عبشاو  عفنا  وهف  رمتلاب  کیلع  اهل : لاق  ّمث  .هزوللا  لثم  هیف  عضوف  .تحتفف  لاق : یحتفا ؟ لاقف : .ینمعطا 

رهطملا دیـسلا  نع  انعدـخی  هَّللا  هّحبق  تلاقف : .مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ّبُح  نع  هب  انعدـخی  هیواـعم  اـنیلا  هب  ثعب  ماـعطلا  اذـه 
: هیکاب لوقت  تأشنا  هنم و  تلکا  ام  تلاق : اهسفن و  تجلاع  ّمث  .هلکآ  هلسرمل و  ًاّبت  رفعزملا  دهشلاب 

دنه نبای  رفعزملا  دهشلاابا 

انیدو ًامالسا  کیلا  عیبن 

اذه نوکی  سیل  هَّللاو  الف 

انینمؤملاریما انیلومو 

باتک رد  هک  تسا  یـسوم  نب  هَّللادیبع  نامه  تسا ، يروباشین  دیفم  خیـش  وا  زا  يوار  هک  دنـس  نیا  رد  روکذم  هَّللادیبع  حـتفلاوبا  و 
.هدومرف رکذ  ار  وا  بجتنم 

هتـشاذگ ییاولح  شردـپ  يور  شیپ  رد  مدـید و  ار  دوسالا  یبا  رتخد  دـیوگ : یم  دّـمحم  نب  یلع  هک ؛ نآ  تیاکح  همجرت  لـصاح 
سپ .دوب 

ص:23
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.تشاذگ وا  ناهد  رد  يزول  دننام  درک و  زاب  سپ  .نک  زاب  نهد  تفگ : .ناروخب  نیا  زا  ارم  ردپ  يا  تفگ :

رتاراوگ رتهب و  شعفن  اولح  نیا  تفگ : .دـنک  یم  ریـس  رتهب  شیب و  شعفن  هک  امرخ  هب  داـب  وت  رب  تفگ : شرتخد  هب  دوسـالاوبا  سپ 
.تسا

.دنادرگرب مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یتسود  زا  ار  ام  هک  هداتسرف  ام  يارب  هیواعم  ار  ماعط  نیا  تفگ : دوسالاوبا 

لسع زا  هک  ییاولح  نیا  هلیسو  هب  رهطم  دّیـس  زا  دنادرگرب  ار  ام  هک  دهاوخ  یم  هک  دیامرف  رود  وا  زا  ار  ریخ  يادخ  تفگ : كرتخد 
.نآ هدنروخ  يارب  داتسرف و  ار  نآ  هک  نآ  يارب  داب  نایز  یکاله و  هتخاس ، نارفعز  و 

نارفعز هب  ِلـسع  ببـس  هب  ینعی : تفگب ؛ تیب  ود  نآ  هیرگ  اـب  درک و  یق  دوـب  هدروـخ  نآ  زا  هچنآ  هـک  درک  هجلاـعم  ار  دوـخ  سپ 
ام يالوم  هک  نآ  لاح  دش و  دهاوخن  نیا  هک  یلاعت  يادخ  هب  دنگوس  هن  میشورفب ؟ وت  هب  ار  دوخ  مالسا  نید و  دنه  رسپ  يا  هتخیمآ 

.تسا نانمؤمریما 

لیلج خیـش  حوتفلاوبا ، خیـش  نیمه  ّدـج  زین  دوب و  هلاس  شـش  ای  جـنپ  رتخد  نآ  هک  هدومرف  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا  خیـش  و 
یسلجم همالع  رضاح و  هخسن  دنچ  فورعم و  زین  نآ  هک  دوخ  نیعبرا »  » رد يروباشینلا  نیسحلا  نب  دمحا  نب  دّمحم  دیعسوبا  ظفاح 

: دیامرف یم  نینچ  دیامرف ، یم  لقن  یهاگ  نآ  زا 

یسوم نب  هَّللادیبع  حوتفلاوبا  دیسلا  انربخا  سماخلا : ثیدحلا 
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نب رمع  یـضاقلا  انثّدـح  لاق : بیـضخلا  یبویالا  نسحلا  نب  دـمحا  انربخا  لاق : هیلع ، یتئارق  هب  هللا  همحر  يوضرلا  يولعلا  دـمحا  نب 
نمحرلادـبعوبا کلملادـبع  نب  هَّللادـبع  انثّدـح  لاق : محازم  نب  رـصن  انثّدـح  ـالاق : دیعـس  دّـمحم و  نب  رفعج  انثّدـح  لاـق : نیـسحلا 

اّهنا سیمع  تنب  ءامـسا  نع  هیفنحلا ، نب  دّـمحم  هئرما  رفعج  نب  دّـمحم  تنب  رفعج  ّما  نع  ناّیح  نب  میهربا  انثّدـح  لاـق : يدوعـسملا 
يواداو ءاقسلا  زرخا  تنک  تلاق : هعم ؟ نیعنـصت  تنک  ام  دّج ! ای  تلق : تلاق : هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  عم  وزغت  تناک  اّهنا  اهتثدح 
هیلعًاّیلع ربخاف  هیلا  یلاعت  هَّللا  یحواف  مّلـس  نا  لبق  انب  أبتناو  رـصعلا  اـنب  یّلـص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ّناو  نیعلا  لـحکاو  یحرجلا 

یتح هنم  کلذ  لاط  دـقو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  فرـصنا  اّملف  .اهتقو  لّوا  كردا  نکی  مل  هولـصلا و  یف  لخد  ناک  دـقو  مالـسلا 
اهددرا ّمهّللا  هلآو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاقف  .بارتلا  یف  کحرطا  نا  تهرک  ال ، لاق : تیّلص ؟ اما  یلع ! ای  هل : لاقف  سمـشلا ، تبرغ 

.مالسلا هیلع  ّیلع  یّلص  یتح  .تبرغ  ام  دعب  سمشلا  تعجرف  .هیلع 

دوش یم  مولعم  میدرک  لقن  هچنآ  و 

: دنا هدومن  ثیداحا  تئارق  وا  دزن  رد  دننک و  یم  تیاور  لیلج  ملاع  ود  جرعالا  نب  دمحا  نب  یسوم  نب  هَّللادیبع  حتفلاوبا  دّیس  زا  هک 
ره حوتفلاوبا و  خیش  دج  يروباشین  دمحا  نب  دّمحم  دیعسوبا  وا  ردارب  يرگید  يروباشین و  دمحا  نب  نمحرلادبع  دیفم  خیش  یکی 
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.دنا هلیلج  فیناصت  بحاص  هیماما و  ياملع  نایعا  زا  ود 

دّمحم نب  دـمحا  هَّللادـبع  یبا  نب  یلع  مساـقلاوبا  هب  ار  دوخ  رتـخد  هک  يولع  هزمح  دّـمحم  نب  نسح  دّـمحموبا  هک  دـنامن  یفخم  و 
.تسا هیرشع  انثا  ياهقف  نایعا  املع و  ناگرزب  زا  داد ، جرعا 

و تشاد ، رایـسب  نساحم  هک  دوب  عرو  دهاز و  هیقف ، فراع ، بیدا ، لضاف ، وا  هک : هدومرف  وا  ّقح  رد  دوخ  تسرهف  رد  یـسوط  خیش 
نب نیـسحلا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  نب  هَّللادـبع  نب  یلع  نب  هزمح  نب  دّـمحم  نب  نسح  هدومرف : دوخ  لاجر  رد 

.دوب لضاف  بیدا  ملاع  دهاز  دّمحموبا  يربط  یشعرم  مالسلا  مهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

.دنا هدوتس  ار  وا  تاملک  نیا  لاثما  هب  زین  نیریاس  تسا و  ام  ياهقف  هفئاط و  ءاّلجا  زا  هک  دومرف  وا  ّقح  رد  یشاجن  و 

مق خیرات  رد  هک  داد  جرعا  دّمحم  نب  دـمحا  نب  یـسوم  نسحلاوبا  رـسپ  رفعج  یبا  هب  ار  دوخ  رتخد  هک  دـیمع  نب  دّـمحم  نب  یلع  و 
دمحا هَّللادبع  یبا  هدرک  تیبرت  هذمالت و  زا  هلودلا و  نکر  ریزو  هک  تسا  بتاک  دیمع  نبا  رـسپ  هدومن ، طبـض  زین  ار  نآ  فافز  هنس 

بحاصم هک  دابع  نب  بحاص  هب  ترازو  هبتر  وا  زا  سپ  درک و  ریزو  ار  وا  هلودلا  نکر  ردپ ، زا  سپ  دوب و  یقرب  دلاخ  نب  دّمحم  نب 
رد شردپ  وا و  شناد  لضف و  لامک و  تلالج و  حتفلاوبا و  شا  هینک  نیتیافکلاوذ و  هب  تسا  بقلم  یلع  نیا  .دیـسر و  دوب  شردـپ 

.تسا روکذم  خیراوت  ریس و  بتک 
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وا ردق  نآ  دندرک ، زازعا  مارکا و  ار  عقربم  یـسوم  ناشیا  هک  تشذگ  مق  خیرات  زا  هک  برع  ياسؤر  زا  دارم  هک  دنامن  روتـسم  زین  و 
هفیاط دنتشاد  مرکم  ززعم و  ار  یـسوم  نب  دمحا  نب  دّمحم  یلعوبا  وا  هدازدنزرف  زین  دش و  ینغتـسم  وا  هک  دنداد  راقع  لاوما و  زا  ار 
یسوط خیش  رصع  هب  بیرق  ات  مالـسلا  هیلع  قداص  بانج  دهع  زا  ناشیا  نایم  رد  دندش و  مق  يدابآ  ببـس  هک   (1) دنا هیرعشا  هلیلج 

تسا تریح  ببـس  هک  دندوب  هیلاع  تاماقم  نابحاص  نیفنـصم و  نیفلؤم و  نیثدحم و  تاور و  نایعا و  املع و  ردق  نآ  هقبط  ره  رد 
هفیرش یماسا  هب  دوبن  تقو  یگنت  هلاطا و  فوخ  رگا  دنشابن و  نییرعشا  تاور  زا  نآ  هحفص  ره  رد  هک  تسا  یثیدح  باتک  رتمک  و 

.دش یم  هراشا  ناشیا  زا  يا  هلمج 

ترـضح تالاح  رد  مق  خیرات  بحاص  هچنانچ  دـندوب ؛ هیئاضر  هب  فورعم  میدـق  رد  عقربم  یـسوم  هبیط  هّیرذ  هک  دـشاب  مولعم  زین  و 
موثلک و ّما  همیکح و  هجیدخ و  مق و  هب  هیئاضر  ّدج  یـسوم  مالـسلا و  هیلع  يرکـسعلا  یلع  وا ، دالوا  ددـع  هتفگ : مالـسلا  هیلعداوج 

اریز دنداد ؛ یمن  رهوش  هب  ار  دوخ  نارتخد  هیئاضر  هک  هدیسر  نم  هب  هک  هدومرف  خیرات  نآ  رد  زین  .تسا و  هدوب  دلولا  ّما  ناشیا  ردام 
تهج نیا  زا  تسا و  هدوب  رتخد  کی  تسیب و  ار  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  دنتفای و  یمن  دَُوب  ناشیا  وفک  مه  رـسمه و  یـسک  هک 

ار کی  چیه 
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رماع نب  کلم  نب  دعـس  نارـسپ  هک  دـنا  صوحا  هَّللادـبع و  دالوا  زا  ناشیا  يرعـشا و  بهذـم  هن  تسا  يرعـشا  هفیاـط  دارم  . 23 - 1
یـسوموبا دوب  هلیبـق  نیا  زا  دـنتخاس و  يرهـش  ار  نآ  هدـمآ و  مق  هب  راـهچ  دون و  هنـس  رد  نمی  رد  تسا  يا  هلیبـق  هک  تسا  يرعـشا 

[ب .هنم فورعم ، يرعشا 
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هد مالـسلا  امهیلعاضرلا  یلع  نب  دّمحم  تسا و  هدش  تداع  ناشیا  نارتخد  نایم  رد  ینعم  نیا  هک  یتیاغ  ات  هدادـن  رهوش  هب  ناشیا  زا 
مق هب  هک  هیئاضر  هدرک  طسق  بیصن و  اه  هید  نیا  تاعافترا  زا  دنا و  هدرکن  رهوش  هک  نارهاوخ  نارتخد و  رب  تسا  هدرک  فقو  هید 

.دنا هدروآ  ناشیا  تهج  هنیدم  زا  دنا  هدوب  نکاس 

همطاف تافو  زا  سپ  نوچ  هتفگ و  تسا  نوفدم  مق  رد  هک  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  رهاوخ  همطاف  یّتس  ترـضح  لاوحا  رخآ ، رد  زین  و 
وا رهاوخ  وا  زا  سپ  دندرک و  نفد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ربق  بنج  رد  ار  وا  تفای  تافو  هیئاضر  یـسوم  رتخد  دّمحم  ُّما  مالـسلا  اهیلع 
ود نیا  رد  مالسلا و  اهیلع  همطاف  هّبق  هب  لصتم  دنداهنب  ناشیا  تبرت  رـس  رب  هّبق  دندرک و  نفد  اجنآ  زین  ار  نآ  و  هیئاضرلا ، هنبا  هنومیم 

: تسا روطسم  هک  رارق  نیا  زا  دنربق  شش  هّبق 

هیراج قاحـسا  ّما  ربق  یـسوم ؛ نب  دّمحم  رهاوخ  یـسوم  تنب  دّـمحم  ُّما  ربق  مالـسلا ؛ هیلعرفعج  نب  یـسوم  تنب  همطاف  یتس  لّوا : هّبق 
.یسوم نب  دّمحم 

ّما ربق  تسا ؛ هدوب  دّـمحم  رتخد  موثلک  ّما  ردام  كزینک  نیا  اضرلا و  دـمحا  نب  دّـمحم  یلع  یبا  هیراـج  بیبح  ّما  ربق  هیناـث : هّبق  رد  و 
.یسوم نب  دّمحم  رهاوخ  یسوم  رتخد  ربق  کچوک ؛ یلع  رتخد  مساقلا 

یسوم رسپ  هب  هکلب  عقربم ، یـسوم  هب  دوش  یم  یهتنم  هک  هیوضر  هلیلج  هیّلِع  هلـسلس  هک  دش  نهربم  ادیوه و  نشور و  حضاو و  سپ 
نامیالا و راد  هک  مق  هبیط  هدلب  رد  روهـشم  فورعم و  مایالا  میدق  رد  دنامن ، يدنزرف  دـمحا  ردارب  یـسوم  نب  دّـمحم  زا  هچ  دـمحا ،

نایعیش ناما  لحم 
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هینیـسح و هینـسح و  زا  هیولع  تاداس  تسایر  تباقن و  هب  هکلب  دنلبرـس ، زاتمم و  دوب  هبیط  هیرذ  فهک  نیثّدـحم و  ءاملع و  عمجم  و 
تاموسر و رختفم و  دـندوب  نّطوتم  دالب  نآ  یحاون  ناـشاک و  هبآ و  مق و  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  رمع  دـالوا  هیرمع  هیوسوم و 

تلـصاوم ناشیا  اب  رارـسا  ایافخ و  رب  عالطا  راوج و  برقا  هب  مارگ  ياهقف  ماظع و  ءارزو  هکلب  ناشیا ، تسد  هب  تعامج  نآ  فیاظو 
.دنداد یم  تنیز  هتسب و  نییآ  ناشیا  رب  ار  مق  رهش  همظعم  هّکم  زا  تعجارم  زا  سپ  دندرک و  یم  تحکانم  و 

لزنم و هب  تدواعم  مارحلا و  هَّللا  تیب  جـح  زا  مودـق  تینهت  تهج  هب  دابع  نب  لیعمـسا  تافکلا  یفاک  لـیلجلا  بحاـص  مّظعم  ریزو 
، نید ناگرزب  نایعا و  ياملع  هک  یسوم  نب  هَّللادیبع  لیبن ، دیس  لیلج و  ملاع  دوب  ناشیا  زا  درک و  یم  هلسارم  هبتاکم و  دوخ  رقتـسم 

بتک رد  نیثدحم  هرهم  دندوتس و  تیوضر  عرو و  دهز و  لضف و  ملع و  تدایـس و  هب  ار  وا  دنا و  هدومن  رکذ  املع  هلـسلس  رد  ار  وا 
دادجا و ابآ و  ترواجم  هکلب  رـصع ، برق  دلب و  داحتا  ینطو و  مه  تربخ و  عالطا و  تیاهن  اب  دـندومن و  تیاور  وا  زا  دوخ  هربتعم 

طبـض عمج و  دوب  شنیب  لامک و  ندعم  شناد و  لضف و  عمجم  هک  دابع  نب  بحاص  لثم  يارب  هک  یباتک  رد  ار  ناشیا  دالوا  هّیرذ و 
يارب یفالخ  نتـشون  زا  فوخ  سومان و  ضرع و  ظفح  هظحالم  هب  دـشابن  لدـع  هقث و  ّفلؤم ، دوخ  رگا  هک  هَّللاـب  ذاـیعلا  هک  هدومن 

تسا و اـملع  زا  دودـعم و  خـیرات  بحاـص  دوخ  هک  نآ  اـب  دـنک ، حـضتفم  ار  دوخ  دـسیونب و  یفـالخ  دـناوتن  مّظعم  صخـش  ناـنچ 
.الضف رد  بوسحم 
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: دیامرف یم  تسا ، دلج  هد  هک  ءاملعلا  ضایر  باتک  رد  یسلجم  همالع  ذیملت  یناهفصا  هَّللادبع  ازریم  ریصب  ریبخ  ملاع 

خیـشلا نع  يوریو  قودصلا  يرـصاعم  نمو  باحـصالا  ءاملع  ءامدـق  رباکا  نم  یمقلا  نسحلا  نب  دّـمحم  نب  نسحلا  لیلجلا  خیـشلا 
نع لقنیو  ربتعم  هباتک  ّنا  لاق : راحبلا و  یف  دانتـسالا  داتـسالا  هیلع  لّوع  دـقو  ًاضیا  هنع  لـب  قودـصلا  خا  هیوباـب  نب  یلع  نب  نیـسح 
مسا ّنا  اهبقانمو  اهرخافم  مق و  هدلب  لاوحا  یف  یـشنملا  ریمالا  هلاسر  نم  رهظی  و  هریغ ، راحبلا و  نم  رازملا  دّلجم  یف  روکذملا  هباتک 

.یهتنا یمقلا  ینابیشلا  نیسحلا  نب  دّمحم  نب  نسحلا  یلعوبا  داتسالا  وه  خیراتلا  اذه  بحاص 

زا دنک  یم  تیاور  و  قودص ، نیرـصاعم  زا  تسا و  باحـصا  يامدـق  ناگرزب  زا  یمق  نسح  نب  دّـمحم  نب  نسح  لیلج  خیـش  ینعی 
ینعی دانتـسا  داتـسا  وارب  هدرک  دامتعا  دـنک و  یم  تیاور  زین  قودـص ، دوخ  زا  هکلب  قودـص  ردارب  هیوباـب  نب  یلع  نب  نیـسح  خـیش 
رهاظ نآ و  ریغ  راحب و  رازم  دـلج  رد  روکذـم  باتک  زا  دـنک  یم  لقن  تسا و  ربتعم  وا  باتک  هک  هدومرف  راحب و  رد  یـسلجم  همالع 

نب نسح  یلعوبا  داتـسا  خـیرات  نیا  بحاص  مسا  هک  نیا  نآ ، بقاـنم  رخاـفم و  مق و  هدـلب  لاوحا  رد  یـشنم  ریما  هلاـسر  زا  دوش  یم 
.تسا یمق  ینابیش  نیسح  نب  دّمحم 

دمآ دهاوخ  هک  هدومرف  ضایر  بحاص  زین  و 

.تسین رضاح  ریقح  دزن  رد  دلج  نآ  دشاب و  خیش  نیا  ردپ  وا  هک  منامگ  یمق و  نسح  نب  دّمحم  مّیس  باب  رد 
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تـسا یمق  بتاک  نسح  نب  دّـمحم  نب  یلع  مساقلاوبا  وا  لضاف و  تسا  يردارب  لـضاف  خروم  نیا  يارب  هک  نادـب  هک : هدومرف  زین  و 
وا تالاح  یـضعب  (1) و  مق جارخ  لاوحا  هب  تسا  قلعتم  هک  باـتک  نیا  دـیاوف  رتشیب  ًاـضیا و  باـتک  نیا  زا  دوش  یم  رهاـظ  هچناـنچ 

.یهتنا وا  زا  تسا  ذوخأم 

نب یلع  مساقلاوبا  مردارب  هک : هتفگ  نآ  فینصت  يارب  زا  موس  ببـس  رکذ  رد  باتک  نآ  لّوا  رد  هک  نآ  لاقم  نیا  قدص  رب  دهاش  و 
، مرآ تسد  هب  مق  رابخا  زا  یباـتک  هک  دـشاب  مدرک  رایـسب  صّحفت  مدیـسر  مق  رهـش  هب  نوچ  تفگ : ارم  بتاـکلا  نسحلا  نب  دّـمحم 

لیصحت مق  هب  مردارب  تموکح  تدم  رد  رابخا  نآ  زا  رتشیب  باتک و  نیا  فینصت  رب  متـشگ  صیرح  نم  تیاغ  هب  سپ  دشن ، رودقم 
.مدروآ تسد  هب  مدرک و 

یم هدوب  ناشیا  دزن  رد  هک  تسا  يا  هدمتعم  بتک  رکذ  رد  هک  راحب  لّوا  دلجم  همدـقم  زا  لّوا  لصف  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  و 
و : » دیامرف یم  اجنآ  مود  لصف  رد  هللا و  همحر  یمقلا  نسحلا  نب  دّـمحم  نب  نسح  لیلجلا  خیـشلل  مق  هدـلب  خـیرات  باتک  و  دـیامرف :
زا تسا و  لـیوطت  بجوـم  شرکذ  هک  دـنا  هدرک  لـقن  فیرـش  باـتک  نـیا  زا  اـملع  زا  يرایـسب  »(2) و  ربتعم باتک  مق  هدـلب  خـیرات 
نآ دوخ ، نییآ  شیک و  رد  تسا  ماوع  یکاب  یب  تالابم و  ّتلق  زا  فشاک  هک  هعیظف  هلئاه  ياه  تبیصم  زا  هکلب  هبیجع ، تاکحضم 

برش تبسن  بهذم ، هقیرط و  زا  ناربخ  یب  یعمج  هک  تاقث  زا  یتعامج  زا  هدش  هدینش  هک 
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دّمحم یلعوبا  نادـنزرف  هدرکن  تعانق  نیا  هب  دـنمان و  یم  راوخبارـش  دالوا  ار  وا  هیرذ  دـنهد و  یم  عقربم  یـسوم  هب  هَّللاب  ذوعن  رمخ 
يوقت بقانم و  لیاضف و  ترثک  زا  هک  تسا  نامه  مانا  دّیس  نیا  دننک و  یم  یفن  وا  زا  شا ، هجوز  هب  هحیبق  تبسن  تهج  هب  ار  جرعا 

.تسناد یم  تماما  لباق  هدرک ، مالسلا  مهیلع  همئا  هب  هیبشت  ار  وا  مق  یلاو  راتفر ، نسح  سفن و  توکس  و 

هدید هدوب و  مق  رد  دوخ  هدرک و  طبـض  شردپ  ماقم  یگرزب  تهج  هب  مق  خیرات  بحاص  ار  دمحا  یلعوبا  وا  دنزرف  تدالو  خیرات  و 
هکلب املع ، همه  رب  مق  نیثدحم  ماکِحا  ناقِتا و  هدومن و  هدیدن  دوخ  هچنآ  لقن  ناشیا  زا  دـندوب و  رـضاح  لاس  نآ  رد  هک  ار  یناسک 

درک یم  تیاور  ییوگ  غورد  ای  یلوهجم  ای  یفیعض  زا  یصخش  رگا  هک  تسا  رهاظ  مولعم و  هعیش  ماوع 

.دوب تلزنم  نأش و  بحاص  گرزب و  دنچره  دندرک ، یمن  تیاور  دندومن و  یم  هرانک  وا  زا  دندرک و  یم  درط  ار  وا 

ملع زکرم  زا  رود  خسرف  رازه  هک  يدلب  زا  مالحالا ، ءاهفـس   (1)، ماهلا افخا  یعمج  لاس  رازه  زا  سپ  هک  نآ  راگزور  بیاـجع  زا  و 
ار ناشیا  دـندنب و  ارتفا  هبیط  هیرذ  تلاـسر و  هداوناـخ  هب  دـننک و  تراـسج  نینچ  تسا ، عـالطا  تربخ و  شناد و  باـبرا  لاـمکو و 

اهفس نیا  سیئر  دننک و  هیرخس  دننز و  نعط  ناشیا  دافحا  رب  دنرامش و  هداز  مارح  ار  املع  تاداس  دننک و  فذق 
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جنر تمحز و  رد  ار  یلاعت  هَّللا  مهّرثک  دنه  مالعا  ياملع  هک  دنک  يزادـنا  طلغ  دـیامن و  يراک  هبتـشم  نانچ  ار  ینـشور  نیا  هب  رما 
.تسا لیلد  ذخأم و  یب  هتسیاشان ، تاملک  نیا  لصا و  یب  اه  تبسن  نیا  غورد و  اه  فرح  نیا  هک  دزادنا  باتک  هلاسر و  نتشون 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مظعم  لوسر  نآ  تلاسر  رجا  هک  نآ  رب  هوالع  هک  هدیسر  اجنیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  نید  یبارخ 
هدولآ دـیاب  عدـب  لها  نایرتفم و  نالهاج و  بیذاکا  ارتفا و  ثول  زا  ناشیا  ناماد  هتفر ، نایم  زا  دوب  یبرقلا  يوذ  تبحم  تّدوم و  هک 
دورطم تقفاوم  يوه و  تعباتم  تهج  هب  هک  تواقـش  ترطف و  ثبخ  تدالج و  تأرج و  نیا  زا  یلاعت  هَّللاب  ریجتـسن  دوش ، ثّولَم  و 
اهرازه هکلب  هدومن ، راتفرگ  هریبک  تیـصعم  نیدـنچ  تبوقع  هب  هدرک و  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  يامـصخ  رد  لخاد  ار  دوخ  املع ،

فذق نعط و  زا  راربا  تاداس  بولق  نتسکش  لفاحم و  سلاجم و  رد  هتسیاشان  تاملک  نیا  هب  يالتبا  ترثک  تهج  هب  همیظع ، هریبک 
، نتشاد ناشیا  مرکا  ّدج  زا  يریگتسد  تعافـش و  دیما  راهطا ، هیرذ  بولق  ندرزآ  راتفگ و  تعانـش  نیا  هب  و  ناشیا ، راهطا  دادجا  رب 

.تسا تلاهج  ییایح و  یب  تهالب و  تهافس و  تیاهن 

هک یضعب  هب  نتفگ  دب  زا  املع ، دورطم  سیئر  نامه  عنم  هکلب  ههبـش  تهج  هب  هک  نآ  تعامج  نیا  ياهراک  تاضقانم  بیاجع  زا  و 
دنهد و هبیط  هرجش  هب  ار  هحیبق  تبسن  نیا  دنرامـش و  رکنم  ار  نآ  دننک و  عنم  تسا  بهذم  يرورـض  راتفگ  راتفر و  رد  ناشیا  يدب 

فوخ ناتهب  ارتفا و  نیا  زا 
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.دنرادن یساره  و 

زا شیپ  هدومن ، مهتم  ار  دوخ  نآ  ببـس  هب  هک  دـشاب  هدرک  يذـیبن  برـش  یناوج  رورغ  ناوفنع و  رد  یـسوم  هک  تسا  لمتحم  یلب ،
.دش دهاوخن  وا  هیرذ  تتامش  وا و  فذق  نعط و  حّحصم  تبسن و  زّوجم  لامتحا  نیا  نکلو  اجنآ ، رد  نّطوت  مق و  هب  ترجاهم 

لامتحا ببس  اّما 

لکوتم تفگ  هک  رسای  نب  بوقعی  زا  ینیـسح ، نسح  نب  نیـسح  زا  هدرک ، لقن  داشرا  رد  دیفم  خیـش  هک  تسا  يربخ  تهج  هب  سپ 
: تفگ یم 

دومن عانتما  سپ  دنک  تموانم  دروخ و  بارش  نم  اب  هک  مدرک  ششوک  مالسلا و  هیلعاضر  رسپ  رما  ارم  هدرک  هتسخ  هک  امـش  رب  ياو 
نیرـضاح زا  یـضعب  سپ  .متفاین  ودب  یهار  سپ  مراداو ، راک  نیا  هب  ار  وا  ینعی  مبایب ، یّلحم  دروم و  باب  نیا  رد  هک  مدرک  یعـس  و 

دروخ و یم  يزاب ، وهل و  لوغشم  یـسوم ، وا  ردارب  نیا  سپ  یهاوخ ، یم  هچنآ  یتفاین  مالـسلا  هیلعاضرلا  نبا  زا  رگا  هک  تفگ  وا  هب 
یم رـشتنم  ربخ  نیا  هک  هد  ترهـش  وا  زا  ار  اهراک  نیا  نک و  رـضاح  ار  وا  سپ  دـیامن ، ییاورپ  یب  دـنک و  يزاب  قشع  دـماشآ و  یم 
لثم هب  زین  ار  شردارب  تخانش  ار  وا  هکره  شردارب ، وا و  نایم  دننکن  قرف  مدرم  درک و  نینچ  هک  مالسلا  هیلعاضر  رـسپ  مسا  هب  دوش 

.دننک هناور  مارکا  هب  هک  ار  وا  هک  دیسیونب  تفگ  سپ  .دنک  مهتم  وا  ياهراک 

انب دـننک و  لابقتـسا  ار  وا  مدرم  ریاـس  ناگنهرـس و  مشاـه و  ینب  عـیمج  هک  دوـمن  رما  لـکوتم  دـندومن و  هـناور  زازعا  هـب  ار  وا  سپ 
هک تشاذگ 
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ار وا  هک  درک  رما  دنهد و  لزنم  اجنآ  رد  ار  هیّنغم  نازینک  نیرامخ و  دـهن و  انب  وا  يارب  اج  نآ  رد  یترامع  دـهد و  وا  هب  ینیمز  هعطق 
.دنک ترایز  اجنآ  رد  ار  وا  دوخ ، هک  دشاب  هتسیاش  هک  درک  نییعت  یلزنم  وا  يارب  دننک و  یکین  دنهد و  هلص 

نارفاسم هک  دوب  یلحم  نآ  و  فیص ، هرطنق و  ات  درب  فیرشت  وا  تاقالم  تهج  هب  مالسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترضح  یـسوم  نوچ  سپ 
تلزنم ردق و  دنک و  اوسر  ار  وت  هک  هدومن  راضحا  ار  وت  درم  نیا  هک  دومرف  وا  هب  سپ  .دـندرک  یم  تاقالم  اجنآ  رد  دورو  ماگنه  ار 

.يوش یمارح  بکترم  هک  نیا  زا  ردارب  يا  دنوادخ  زا  زیهرپب  يدیشون و  يذیبن  زگره  هک  وا  يارب  نکم  رارقا  سپ  دنک ، تسپ  ار  وت 

؟ تسیچ نم  هراچ  سپ  هتساوخ ، نیمه  يارب  ارم  وا  هک : تفگ  یسوم  سپ 

زج تسین  یـضرغ  ار  وا  دنک ، تشز  ار  وت  هک  يراک  نکم  و  ار ، دوخ  راگدرورپ  نکم  تیـصعم  و  ار ، دوخ  ردق  نکم  تسپ  دومرف :
.وت حاضتفا 

دید ترـضح  نوچ  سپ  .هداتـسیا  دوخ  فالخ  رب  وا  درک و  ظعو  دومرف و  ررکم  وا  اب  ار  مالک  نآ  ترـضح  دومن و  ابا  یـسوم  سپ 
زگره وا  اـب  وت  دـیوش  عمتجم  اـجنآ  رد  وا  اـب  يراد  هدارا  هک  یـسلجم  اـنامه  دومرف : وا  هب  دـنک  یمن  لوبق  ار  شباـنج  هدومرف  وا  هک 

.درک دیهاوخن  تاقالم  ار  رگیدکی  دیوشن و  عمتجم 

زور تفر و  یم  تسا ، لوغـشم  زورما  دـنتفگ : یم  وا  هب  تفر ، یم  لکوتم  هناخ  رد  هب  حبـص  زور  ره  دـنام و  لاـس  هس  یـسوم  سپ 
بارـش سلجم  رد  وا  اب  دنتـشک و  ار  لکوتم  هک  نآ  ات  لاس  هس  دوب  وحن  نیمه  هب  هتـسویپ  .هدروخ  اود  دـنتفگ : یم  دـمآ ، یم  رگید 

.دشن عمتجم 
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مییوگ سپ 

نتم يوار  بوقعی  هکلب  تسین ، ناشیا  زا  يرکذ  لاـجر  بتک  رد  ًالـصا  هکلب  لوهجم ، دـنربخ ، يوار  هک  رفن  ود  نیا  لاـح  هک  ًـالّوا 
مداخ رسای  رسپ  دیاش  هدوب و  رـضاح  سلجم  نآ  رد  فقاو و  وا  یناهن  هحیبق  بلاطم  رب  هک  دشاب  لکوتم  دوخ  ناگتـسب  زا  رهاظ  ربخ 
هدرک لقن  هللا  همحردیفم  خیـش  لثم  هچرگا  ار  ربخ  هدش و  وا  زا  يرکذ  مالـسلا  هیلعداوج  ترـضح  تالاح  باب  رد  هک  دشاب  نومأم 

هحماسم و رابخا  لقن  رد  بقانم  لیاضف و  باب  رد  اـّما  زین ، وا  ریغ  هکلب  تسا ، اـهقف  نیمّلکتم و  نیثّدـحم و  خیـش  اـملع و  مّدـقم  هک 
رگا هچ  دنکن ، دامتعا  رب  تلالد  نیا  نکلو  دنتشاد  انتعا  رتشیب  نآ  رکذ  رد  دشاب  ادعا  نیفلاخم و  زا  يوار  رگا  هکلب  دنتشاد ، هلهاسم 

نومضم نآ  هب  دننکن و  تباث  ار  نآ  ربخ  نآ  هب  زگره  یلالح ، ای  یمارح  ای  یبجاو  زا  دشاب ، یعرـش  یمکح  نآ  رد  هک  مینک  ضرف 
ررکم اذهل  دننکن و  صخش  نآ  قسف  فعض و  هب  مکح  فیعـض ، زجب  دشاب  یـسک  قیـسفت  حرج و  نّمـضتم  رگا  هکلب  دنهدن ، يوتف 

انتعا دندرک و  حرط  املع  هدیـسر ، تاور  زا  یـضعب  تمذم  رد  هک  دـنربخ  نیا  زا  يوقا  بتارم  هب  هک  هفیعـض  رابخا  هیلاجر  بتک  رد 
.دندومنن

تسا ضراعم  ًایناث  و 

یبا مالغ  دـلاخ ، یبا  نب  دـمحا  زا  دوخ  دانـسا  هب  هدرک  تیاور  یفاک  رد  ینیلک  خیـش  هچناـنچ  ربخ ، نآ  زا  تسا  يوقا  هک  يربخ  اـب 
: هدش هخـسن  هک  تیـصو  نیا  رب  تفرگ  یهاوگ  ار  وا  ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاکح  وا  هک  مالـسلا  هیلعداوج  ترـضح  ینعی  رفعج 

تداهش

ص:36
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رفعج نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعجابا  هک  یتسرد  هب  مالـسلا  هیلعرفعج  یبا  هدرک  دازآ  ای  مالغ  دلاخ  یبا  نب  دمحا  دـهد  یم 
ار شرسپ  یلع  داد  رارق  یصو  بانج  نآ  هک  ار  وا  تفرگ  یهاوگ  مالسلا  مهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب 
رب مّیق  ار   (1) رواشم نب  هَّللادبع  داد  رارق  شدوخ و  اب  دـش  غلاب  هک  یماگنه  ار  یـسوم  رما  داد  رارق  شنارهاوخ و  شدوخ و  سفن  رب 

دنادرگرب دوش  غلاـب  مالـسلا  هیلعدّـمحم  نب  یلع  نوچ  اـت  اـه ، نآ  ریغ  اهدـنب و  اـه و  نآ  فراـصم  لاوـما و  عرازم و  زا  دوـخ  هکرت 
هب ار  یـسوم  رما  دنادرگب  و  شنارهاوخ ، دوخ و  روما  هب  دیامن  یگدیـسر  دوخ  هک  وا  يوس  هب  غولب  زور  رد  ررد ، رواشم  نب  هَّللادبع 

یطرـش نامه  رب  مالـسلا  هیلعدّمحم  نب  یلع  هَّللادبع و  زا  دعب  دوخ  ياهراک  هب  دنک  یگدیـسر  هک  غولب  زا  دعب  ینعی  شدوخ ، يوس 
مالـسلا و هیلع  يداه  ترـضح  ینعی  ار ، اه  نآ  هدومن  فقو  هک  یکالما  رد  هدرک ، مالـسلا  هیلعداوج  ترـضح  ینعی  ناشیا  ردپ  هک 

هتشذگ هجحلا  يذ  زا  بش  هس  هک  تسا  هبنشکی  زور  رد  نیا  هداد و  رارق  هک  يوحن  هب  بانج  نآ  تافوقوم  رد  دننک  فرصت  یسوم 
هَّللادبع نب  دّمحم  نب  نسح  دهد  یم  یهاوگ  و  دوخ ، طخ  هب  ار  دوخ  تداهـش  دلاخ  یبا  نب  دـمحا  تشون  و  تسیب ، تسیود و  هنس 

دلاخ یبا  نب  دمحا  تداهش  لثم  رب  دنیوگ  یم  یناوج  ار  وا  هک  مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نسح  نب 
رصن دهد  یم  تداهش  و  دوخ ، تسد  هب  ار  دوخ  تداهش  تشون  تسا و  باتک  ردص  رد  هک 

ص:37
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دوب ّیلوتم  ًالقتسم  شراوگرزب  ردپ  بناج  زا  یسوم  هک  هدش  حیرصت  ربخ  نیا  رد  و  دوخ ، تسد  هب  ار  دوخ  تداهش  تشون  مداخ و 
اه و نآ  رد   (1) دشاب فرـصتم  دوخ  شراوگرزب  ردارب  یتح  يدحا  تکراشم  یب  غولب  نیح  رد  هک  بانج  نآ  تافوقوم  زا  هلمج  رب 

یفخم یعّرـشتم  یندا  رب  هچنانچ  تسا ؛ تسایک  تناید و  تناما و  تلادـع و  دـهاوش  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  بناـج  زا  فاـقوا  تیلوت 
.تسین

نآ هب  ماما  هک  دوش  یـضار  هعیـش  هنوگچ  هرهاط و  هّیرذ  بذع  نارتخد  رب  دوب  هدرک  فقو  هک  دوب  هیرق  هد  تافوقوم  نآ  هلمج  زا  و 
اشاح و دهد ، وا  تسد  هب  ار  نارگید  رما  دوش و  جورم  رصان و  نیعم و  ار  قساف  ملاظ و  دنک و  ّیلوتم  ار  راوخ  بارـش  ماقم ، هبترم و 

.دهد یلامتحا  نینچ  يدحا  هک  الک 

اه نآ  ظـفح  رد  دوب  مالـسلا  هیلع  يداـه  ترـضح  زجع  تهج  هب  هن  لاوـما ، رب  ار  هَّللادـبع  ترـضح ، ندرک  مّیق  هک  دـنامن  یفخم  و 
راغص ریاس  لثم  اه  نآ  دزن  رد  دوب و  ریغص  مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  نوچ  هک  دوب  روج  تاضق  زا  هّیقت  تهج  هب  هکلب  هَّللاب ، ذایعلا 
گنچ هب  هک  دنداد  رارق  مّیق  دوخ  اذهل  دوش ، غلاب  ات  درک  سبح  ار  اه  نآ  تسیاب  سپ  دنروجحم  ًاعرش  دنتسین و  لام  ظفح  لباق  هک 

.دتفین ناگرگ  نآ 

ص:38

دوب و هَّللادـبع  تسد  رد  وا ، هب  هقلعتم  تاـفوقوم  وا و  لاوما  یتدـم  سپ  دوب ، رت  کـچوک  يداـه  ترـضح  زا  یـسوم  نوچ  . 28 - 1
.هدجم ماد  هنم  دوب ، دهاوخ  ود  نآ  فرصت  زا  دعب  اه  نآ  رد  یسوم  فرـصت  سپ  .دوب  بانج  نآ  تسد  رد  دش  غلاب  ترـضح  نوچ 

[ب
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تاملک نآ  هدنیوگ  ًاثلاث  و 

؛ یلیدعت هن  یمرج و  هن  دوشن ، تباث  رهطم  عرش  رد  ناشیا  مامت  تداهش  هب  هک  دندوب  لکوتم  عابتا  زا  عیانش  همه  نآ  هدنهد  تبسن  و 
هدز و رـس  یـشزغل  وا  زا  هک  تسه  اسب  دـنراد و  اور  وا  هرابرد  رازآ  تناها و  مسق  همه  نمـشد و  ار  وا  هک  یـسک  ّقح  رد  صوصخ 

.دندومن سایق  نآ  رب  دندوب ، نآ  لوازم  بکترم و  دوخ  هک  ار  لامعا  یقاب  دندینش و  نانیا 

یمک تهج  هب  ًاعبار  و 

.هدرک در  ار  بانج  نآ  هدومرف  تهج  نیا  زا  هتسناد و  روبجم  ار  دوخ  دیاش  تلاهج  يور  زا  ماما  اب  ترشاعم  ّتلق  نس و 

هنـس رد  وا  تسا و  لکوتم  ندـش  هتـشک  زا  شیپ  لاس  هس  تحـص ، ضرف  رب  هیـضق  نیا  هک  نآ  تهج  هب  ناـمز  نآ  رد  نس  ّتلق  اـّما 
تسیود و هنـس  رد  مالـسلا  هیلع  يداهلا  نسحلا  یبا  ترـضح  تاـفو  درک و  حـیرتسم  ار  ارـس  نیا  قولخم  تفه  لـهچ و  تسیود و 

نآ كرابم  نس  سپ  دوب ، دـهاوخ  راهچ  لهچ و  تسیود و  هنـس  رد  هیـضق  نآ  دوب و  لاس  لهچ  شکرابم  رمع  دوب و  راهچ  هاجنپ و 
.دوب رت  گرزب  یسوم  زا  ترضح  نآ  دشاب و  لاس  یس  تقو  نآ  رد  ربخ ، نآ  قدص  ضرف  رب  بانج 

، دـشاب عاضر  لاح  رد  هک  دور  یم  نامگ  یکدوک و  لاح  رد  رگم  دـیدن  ار  شراوگرزب  ردـپ  هک  ببـس  نآ  هب  ترـشاعم  تلق  اّما  و 
شمظعم ردارب  دوـش و  یم  موـلعم  دادـغب  هب  هنیدـم  زا  داوـج  ترـضح  تکرح  خـیرات  وا و  مظعم  ردارب  تدـالو  خـیرات  زا  هچناـنچ 

هب نآ  زا  لبق  یتّدم  مالسلا  هیلع  يداه  ترضح 

ص:39
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ماکحا مولع و  بتارم  لیـصحت  تقو  رد  دوب و  غولب  لـیاوا  (1) و  ابـص مایا  رد  بانج  نآ  اب  وا  ترـشاعم  مایا  سپ  .دوب  هدمآ  هرماس 
، نآ هب  تسه  ربخ  رد  يراعـِشا  هلمجلا  یف  هک  ذیبن  برـش  باکترا  هکلب  يراک  نادان  رادـقم  نیا  هب  دوب و  یبرم  یب  هنیدـم  رد  نید ،

نآ ار  وا  مق  برع  ياسؤر  هک  دیسر  اجنآ  هب  شماقم  هفوک  رد  اجنآ و  رد  تفرعم  شناد و  لها  ترشاعم  زا  سپ  وا ، زا  درادن  يدُعب 
نب دمحا  يرعشا و  یسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  لثم  ناشیا ؛ نایم  رد  دوب  هقبط  نآ  رد  دندیشخب و  لاوما  دندومن و  مارکا  زازعا و  ردق 

تیاور وا  زا  ثیدـح  بتک  رد  املع  ترخآ و  ایند و  تسایر  نایم  دـندوب  هدرک  عمج  هک  ناشیا  لاثما  ییحی و  نب  دّـمحم  قاحـسا و 
رد هللا  همحر  یـسوط  خیـش  و  یفاـک ، رد  یثـنخلا  ثاریم  یف  رخآ  باـب  رد  هللا  همحر  مالـسالا  هـقث  ینیلک  خیـش  هچناـنچ  ؛ دـننک یم 

هدایس رد  هَّللا  هدیا   (2) رصاعم لضاف  ملاع  دّیـس  هچنانچ  لوقعلا  فحت  رد  هبعـش  نب  یلع  نب  نسح  و  یثنخ ، ثاریم  باب  رد  بیذهت 
.هدومرف لقن  ار  وا  ربخ  هداسلا 

قوقح زا  ًاسماخ  و 

ناسنا هک  وحن  نامه  هب  تسا ، ناشیا  لاوقا  لاعفا و  حیابق  يافخا  بیاعم و  رتس  نیمّرکم ، تاداس  هب  دـسر  هچ  نینمؤم  ناوخا  همیظع 
نامسآ زا  ناسنا  لامعا  رب  دوهش  یمامت  زا  هکلب  نایمدآ ، همه  زا  ار  وا  راتفگ  راتفر و  میامذ  حیابق و  دنوادخ  هک  دراد  تسود  دوخ 

ص:40

[م .یناوجون ترابص و  هرود  . 29 - 1
[ب .دشاب یم  روهال  رد  هک  تسا  هاش  مساقلاوبا  دّیس  يولوم  لماک  لضاف  ملاع  بانج  دوصقم  . 30 - 2
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تایآ رد  رایسب  دیکأت  دنیامن و  شومارف  دنتسناد  رگا  دننادن و  هک  دیامن  رتس  حراوج  زا  هکلب  اه ، نامز  هکئالم و  فانـصا  نیمز و  و 
هب مناشوپ  یم  ار  وا  هشحاف ، رب  منیبب  ار  ینمؤم  رگا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یتح  هدـش ، باب  نیا  رد  رابخا  و 
نآ وا و  ياهراک  دسافم  يوار و  بیاعم  رکذ  دشاب  زیاج  هک  تسین  ربخ  لوبق  در و  حرـش  ماقم  نیا  .دننیبن و  نارگید  هک  دوخ  هماج 

تسا رمخ  برش  تبسن  لثم  هن  تسا ، هتباث  حیابق  هققحم و  بیاعم  رد  ربخ  لاح  فشک  ماقم  رد  زاوج  نیا  نامتک و  رتس و  رد  دیکأت 
هحماـسم و نآ  دنتـسم  رد  ناوـتب  هک  تسین  زین  بلاـطم  مقر  نآ  زا  تسین و  عرـش  رد  نآ  توـبث  يارب  یهار  هـک  مرکم  دّیـس  نآ  هـب 

تابوقع ّقحتسم  دهد ، ینمؤم  ره  هب  یتبسن  نینچ  یعرـش  دنتـسم  یب  هک  نآ  هتبلا  دش و  کّسمتم  یفیعـض  ربخ  ره  هب  درک و  هلهاسم 
.راوتسا ياه  هوک  زا  تسا  رت  نیگنس  ئرب ، رب  ناتهب  ارتفا و  هک  هدش  دراو  ربتعم  ربخ  نیدنچ  رد  دوب و  دهاوخ  يورخا  يویند و 

تشز لمع  نآ  ًاسداس  و 

هدننز هنعط  رگا  یملـسم و  چیه  بهذم  هب  دوب  دهاوخن  ناشیا  هیرذ  رب  نعط  زاوج  ببـس  مّظعم ، دّیـس  نآ  زا  رودص  قدـص  ضرف  رب 
زاوج و مدـع  رب  هوالع  ناکرـشم ، ریاس  سوجم و  ناتـسرپ و  تب  هب  دوش  یم  یهتنم  شناردـپ  بسن  هتـشر  ًابلاغ  هک  دـشاب  دّیـس  ریغ 

ییوگ بیع  ییوج و  بیع  ددص  رد  هرفک ، ادـجا  نانچ  اب  هک  هتـشادرب  دوخ  زا  هّرملاب  ار  مرـش  باجح  ایح و  هدرپ  روظحم ، باکترا 
.حیبق کی  رودص  تهج  هب  هدمآرب ، هررب  هّیرذ 

ص:41
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رذوبا دندومرف : هک  مالـسلا  امهیلعرقاب  بانج  قداص و  بانج  زا  هدرک  تیاور  دهز  باتک  رد  يزاوها  دیعـس  نب  نیـسح  لیلج  خیش 
سپ .دوب  هایـس  شردام  هایـس و  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  شردام و  هب  درک  شنزرـس  ار  يدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـهع  رد 

ار دوخ  رس  راسخر و  هتسویپ  رذوبا  سپ  رذوبا ؟ يا  شردام  هب  ار  وا  ینک  یم  شنزرـس  دومرف : وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
.دش یضار  وا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  نآ  ات  دیلام  یم  كاخ  هب 

ناشیا هب  ناسحا  تیاعر و  لضف  هیولع و  هحود  هلیلج و  هلـسلس  نیا  بقانم  لیاضف و  زا  هبیط  هملک  باتک  زا  مهدراهچ  باب  رد  ام  و 
.تسین نآ  هعلاطم  عوجر و  زا  هراچ  ار  میقتسم  هداج  ناکلاس  میداد و  یحرش  تایاکح  فیاطل  رابخا و  زا 

و رادرک ، تشز  تاداس  اب  راتفر  يارب  تسا  لمعلاروتـسد  نآ  رد  هک  یفیرـش  ربخ  رکذ  هب  ار  قاروا  نیا  مینک  متخ  هک  نآ  بسانم  و 
لاحلا لوهجم  اـی  ناـکین  اـب  كولـس  بادآ  ترـشاعم و  قیرط  دـش  دـهاوخ  مولعم  نآ  زا  هک  ناـشیا  هب  ییاـنتعا  یب  تبوقع  یگرزب 

: ناشیا

دّمحم نبا  رفعج  نب  نیـسحلا  نب  نسحلا  نسحلاوبا  دمآ  مق  هب  هینیـسح  تاداس  زا  هک  یـسک  لّوا  هدومرف : مق  باتک  رد  مدقتم  خـیش 
يارـس دصق  يزور  يدرک ، راکـشآ  برـش  نسحلاوبا  هک  تسا  تیاور  مق  خـیاشم  زا  مالـسلا و  هیلع  قداص  رفعج  نب  لیعامـسا  نب 
يارـس کیدزن  هب  نسحلاوبا  نوچ  دوب ، فقو  لیکو  مق  هب  دـمحا  دوب و  ار  وا  هک  یتجاح  ببـس  هب  درک  يرعـشا  قاحـسا  نب  دـمحا 

.درک تعجارم  دوخ  لزنم  هب  نیگمغ  لولم و  نسحلاوبا  درک ، عنم  دوخ  تبحص  زا  ار  وا  دادن و  هار  ار  وا  دمحا  دیسر ، دمحا 
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يرکـسعلا نب  نسح  ترـضح  هب  هک  تساوخ  دیـسر  يأر  نم  ّرـس  هب  نوـچ  درک ، هبعک  هناـخ  دـصق  قاحـسا  نبا  دـمحا  نآ  زا  دـعب 
ار وا  مالـسلا  هیلع  ماـما  تساوخ ، يروتـسد  دیـسر  يأر  نم  ّرـس  هب  نوچ  .دـنک  تراـیز  ار  وا  دور و  هئاـبآ  یلع  هیلع و  هَّللا  تاوـلص 

.دادن راب  درک و  عنم  دوخ  تبحص  ترایز و  زا  ار  وا  دادن و  لوخد  تزاجا 

هب رـس  رایـسب  دمحا  .دنک  یم  عنم  دوخ  ترایز  تبحـص و  زا  ار  وا  ببـس  هچ  هب  هک  تسناد  یمن  دنامرد و  دش و  ّریحتم  دـمحا  سپ 
هدش رداص  نم  زا  یبدا  یب  هچ  مدآ ! دالوا  هدیزگرب  يا  و  ملاع ، ود  ره  هدید  رون  يا  تفگ : تسیرگب و  داهن و  ترضح  نآ  هناتـسآ 

؟ یهد یمن  هار  دوخ  ترضح  هب  ارم  هک  تسا 

رد هب  مق  رهـش  رد  نسحلاوبا  ام  هداز  دـنزرف  هک  يراد  دای  دـمحا ! يا  هک : دومرف  دـمآ  رد  داد  يروتـسد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ 
؟ يدادن راب  ار  وا  وت  هدمآ ، وت  هناخ 

نآ زا  دـنک و  رمخ  برـش  كرت  هک  نآ  يارب  زا  ّالا  مدرکن ، عنم  دوخ  تبحـص  زا  ار  وا  نم  هک  دروخ  دـنگوس  تسیرگب و  دـمحا  و 
.دنک هبوت 

یلاح ره  رد  يرادب  تمرح  ار  ناشیا  یـسانشب و  ار  هیولع  تاداس  ّقح  دیاب  نکلو  یتفگ  تسار  دمحا ! يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  ماما 
.ییآ راتفرگ  يوش و  دنم  هزب  هک  ینکن  رظن  ناشیا  رد  تراقح  رظن  هب  دنشاب و  هک 

رظن نوچ  تفر ، دمحا  ندـید  هب  مدرم  زا  رایـسب  یعمج  تبحـص  رد  نسحلاوبا  دّیـس  دومن ، تعجارم  مق  هب  قاحـسا  نب  دـمحا  نوچ 
رب دمحا 
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.دیناشنب ردص  ار  وا  ات  دومن  مارکا  زازعا و  يرایسب  دیود و  زاب  وا  شیپ  هب  تسجرب و  ياج  زا  دمآ  نسحلاوبا  دّیس 

نم هراب  رد  بیحرت  فطل و  نینچ  زگره  تدـم  نیا  رد  هک  درک  لاؤس  وا  زا  دـید ، عیدـب  بیرغ و  تلاـح  نیا  نوچ  نسحلاوبا  دـّیس 
؟ تسیچ بجوم  تبون  نیا  زا  يدرکن ،

تبحص زا  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  ندرک  عنم  يأر و  نم  ّرس  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسح  ماما  تبحـص  هب  دوخ  نتفر  هصق  دمحا 
.تفگ زاب  نسحلاوبا  دّیس  ببس  هب  دوخ  فیرش 

هک دشابن  اور  سپ  دهد ، یمه  تمرح  ارم  تیاغ  نیدب  ات  مالسلا  هیلع  ماما  تفگ : تسیرگب و  رایسب  دینش ، هصق  نیا  نسحلاوبا  نوچ 
زا مدـش  نامیـشپ  مدومن و  عوجر  ّقح  هاـگرد  هب  مدرک و  هبوت  تفگ : سپ  .مراذـگ  یناگدـنز  رمع و  يادـخ ، ياـضر  زا  ریغ  هب  نم 

.مدش یم  نآ  رشابم  ینادان  لهج و  رس  زا  هک  یلاعفا 

ار وا  هک  هاگ  نآ  ات  تفرگ ، فاکتعا  تاقوا  همه  دجسم  رد  تسکشب و  بارش  تالآ  دیدرگ و  زاب  دوخ  لزنم  ارـس و  هب  تساخرب  و 
.دندرک نفد  نالباب  هربقم  هب  ار  وا  دیسر و  تافو 

نییمق دفاو  نیحودمم و  يارفس  زا  دوب و  مالـسلا  مهیلع  همئا  باحـصا  املع و  ناگرزب  زا  قاحـسا  نبا  دمحا  نیا  هک  دنامن  یفخم  و 
لامک رد  قودـص  خیـش  دیـسر و  ماما  راهچ  تمدـخ  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  هصاخ  فاقوا و  لـیکو  ناـشیا و  يوس  هب 

هچراپ مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  زا  يأر  نم  ّرس  رد  دمحا  هک  تسا  روکذم  نآ  رخآ  رد  هدرک و  لقن  طوسبم  یثیدح  نیدلا 
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تدوخ سفن  فراصم  يارب  رگم  نکن  جرخ  ار  نیا  دومرف : داد و  يو  هب  مهرد  هدزیـس  ترـضح  سپ  دوخ ، نفک  تهج  هب  تساوخ 
(1) .دسر یم  وت  هب  یتساوخ  هچنآ  و 

نآلا هک  ناولح  یخـسرف  هس  هب  میدرک و  تعجارم  دوخ  يالوم  تمدخ  زا  نوچ  دیوگ : یم  ربخ  يوار  هَّللادبع  نب  دعـس  لیلج  خیش 
میدش ناولح  دراو  نوچ  میدش ، سویأم  وا  زا  ام  هک  دش  شوخان  تخـس  درک و  بت  قاحـسا  نب  دمحا  باهذ ، لپ  هب  تسا  فورعم 

.دیور دوخ  لزانم  هب  دیراذگ و  اهنت  بش  ارم  دومرف : دمحا  میدرک ، لزنم  ییارس  ناوراک  رد 

یبا دوـخ  يـالوم  مداـخ  روفاـک  هاـگان  هک  مدرک  زاـب  ار  مـشچ  سپ  مداـتفا ، رکف  رد  حبـص  کـیدزن  تـفر ، دوـخ  لزنم  هـب  سکره 
(2) .مکتّیزر بوبحملاب  ربجو  مکازع  ریخلاب  هَّللا  نسحا  دیوگ : یم  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلعدّمحم 

وا هک  یتـسرد  هب  سپ  دـینک ، نفد  ار  وا  هـک  دـیزیخرب  سپ  میدـش ، غراـف  دـمحا  ینعی  امـش  بحاـص  نـفک  لـسغ و  زا  تـفگ  سپ 
(3) .دش بیاغ  ام  مشچ  زا  سپ  .امش  ياقآ  دزن  دنوادخ و  هب  برق  تهج  هب  تسا  اهامش  نیرتزیزع 

رد اطخ  هک  نآ  تیاهن  دوب و  هدرک  رکنم  زا  یهن  تهج  هب  مه  ار  نآ  هک  تراسج  یئزج  نآ  تهج  هب  تلزنم  ماـقم و  نیا  اـب  یـسک 
، نآ بسانم  هب  درک و  ار  وا  ماقم  لاح و  تیاعر  دیاب  یسک  ره  یهن  رد  هک  هدرک  لحم  صیخشت 
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لاح هب  ياو  سپ  .دومن  خـیبوت  درک و  حرط  ار  وا  نینچ  تامدـخ ، همه  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دومن  لامعا  ار  رکنم  زا  یهن  بتارم 
یب تراسج و  همه  نیا  رکنم  زا  یهن  لایخ  یعرش و  یعاد  یب  هدید ، دوخ  دّیس  زا  یبارخ  فالخ و  هن  هدرک و  یتمدخ  هن  هک  اه  نآ 

هک زور  نآ  رد  ار  وا  راهطا  لآ  راتخم و  دّمحم  یمـصخ  رابج و  دنوادخ  بضغ  دنـشاب  بقرتم  دیاب  هک  دـننک  ماظع  تاداس  هب  یبدا 
.مهیلع هَّللا  تاولص  میرک  ماما  میحر و  یبن  هعافش  میلس و  بلقب  هَّللا  یتأ  نم  ّالإ  نونبال  لام و  عفنیال 

هنس 1308. لوالا  عیبر  رهش  یف  یسربطلا  يرونلا  یقت  دّمحم  نب  نیسح  بنذملا  دبعلا  هقین  الا  هلاسرلا  هذه  قیمنت  نم  غرف  و 
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هدرک لاؤس  یلاعلا  هلظ  ماد  نیسحدمحم  ازریم  یجاح  ياقآ  مالسالا  تّجح  راکرـس  زا  هک  تسا  يا  هلئـسم  باوج  لاؤس و  تروص 
.دنا هدومرف  باوج  دنا و 

لاؤس

هئابآ یلعو  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترـضح  دنزرف  عقربملا  یـسوم  ات  ار  دوخ  هلـسلس  ریمـشک  لها  زا  بسنلا  حیحـص  هیوضر  تاداس 
هون زا  یسک  جرعا ، دّمحم  زا  ای  عقربملا  یسوم  زا  هک  دنتخادنا  ماوع  رد  هابتشا  اجنآ  رد  لاّهج  یضعب  دنناسر و  یم  مالسلاو  هولـصلا 

.دنیامرف موقرم  باوصا  هب  باوج  هدیسر ، یلک  ررض  هیوضر  تاداس  يارقف  هب  نآ  ببس  هب  تسا ، هدنامن  یقاب  بقع  راوگرزب  نآ 

باوج

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

رد هچنانچ  مق  تباقن  و  هَّللادـبعوبا ، هب  تسا  یّنکم  هک  دـمحا  دّیـس  زا  تسا  جرعا  دّـمحم  لسن  ياقب  تسا  نیباّـسن  هیلع  قفتم  هچنآ 
تیبلا لها  فارـشا  هلمج  زا  دنتـشاد و  نیبلاط  تباقن  مق  رد  وا  داـفحا  دـالوا و  هدوب و  وا  هب  عجار  تسا  مق  خـیرات  بلاـطلا و  هدـمع 

هَّللادیبع دّیس  تسا  وا  دافحا  زا  دوش و  یم  مولعم  تسا  هعیش  هدمتعم  بتک  زا  هک  مق  خیرات  رد  ناشیا  تالاح  دندش و  یم  بوسحم 
رد ًابلاغ  وا  دالوا  هدوب و  هعیش  خیاشم  هلمج  زا  تسا و  روکذم  نیدلا  بجتنم  خیـش  تسرهف  رد  وا  همجرت  هک  دمحا  نبا  یـسوم  نبا 

مظعا زا  هعیـش  دالب  رد  نآلا  دندش و  رـشتنم  دالب  ریاس  دنه و  ریمـشک و  ناسارخ و  نادمه و  نیوزق و  هب  اجنآ  زا  دـندوب و  ير  مق و 
.ًافرش ًاددوس و  هَّللا  مهداز  دنفارشا ، تاداس و  فیاوط 

ص:47

عقربم یسوم  هیرذ  لاح  رد  عشعشم  www.Ghaemiyeh.comردب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:48

عقربم یسوم  هیرذ  لاح  رد  عشعشم  www.Ghaemiyeh.comردب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5
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